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שלום רב חברות וחברים,
לברך  ברצוני  דבריי  בפתח 
מינויה  על  אבידן,  ניצה  את 
לה  ולאחל  הארגון  למנכ"לית 
דרך צלחה. אני מאחל לכולנו 
להשתמש  לניצה  נאפשר  כי 
הרב  ובידע  המוכח  בניסיון 
אותם היא מביאה עימה, בכדי 
הארגון  מטרות  את  לקדם 

החשובות מאוד. 
בקרוב אנו מציינים שלוש שנים 
הנוכחי,  הארגון  ועד  לפעילות 
הינו  במספרו,   26 זה,  ובטאון 
הבטאון האחרון בקדנציה של 
קדנציה  הנוכחי.  הארגון  ועד 
הוועד,  חברי  כל  השכלנו,  בה 
דרך  ולהתוות  ידיים  לשלב 
בסיועם  פעולה  שיתוף  של 
קידום  למען  המתנדבים:  של 

ארגוננו ומטרותיו.
זה הינו הזדמנות לומר    בטאון 
הארגון,  וחברי  חברות  לכם, 

תודה. 
כיושב  לכהן  לי  היה  לכבוד 
שלנו,  החשוב  הארגון  ראש 
ולתרום  שנים  שלוש  במשך 
כדי  ומערכיי,  מנסיוני  מזמני, 
לקדם את מטרותיו של הארגון 
וחברות  חברי  רווחת  ואת 
בהן  השנים  שלוש  הארגון. 
אופיינו,  הארגון  כיו"ר  כיהנתי 
יותר מכל, בתפנית שנעשתה 
ובשיתופי  הארגון  בפעילויות 
הפעולה של הארגון עם גופים 

אחרים למען חברי הארגון. 
ולכן בחרתי הפעם לייחד את 
פעולה  לשיתופי  היו"ר  דבר 
אלו תוך אמונה שכולנו נשכיל 

לשמרם ולהרחיבם.

משמר הגבול 
שיתוף  החל  האחרון  בקיץ 
לבין  הארגון  בין  ייחודי  פעולה 
אביב  תל   101 שחר  יחידת 

של משמר הגבול. 
הפעולה  שיתוף  במסגרת 
בוקר   18/8/13 ביום  נערך 
ובני  הארגון  לחברי  כיף  של 
בגין  בפארק  משפחותיהם 
הסברה  תצוגה,  שכלל  דרום, 
הגבול  משמר  של  והדרכה 
נוספות  משטרה  ויחידות 
המיוחדים  האמצעים  של 
לצורך  לרשותם  העומדים 
מילוי משימותיהם. את שיתוף 
מיכה  סנ"צ  הובילו  הפעולה 
אלחות.  בני  ורפ"ק  גפני 
הפעולה  לשיתוף  בהמשך 
אלחות  בני  רפ"ק  התארח 
שהתקיימה  הכוסית  בהרמת 

בארגון בראש השנה.

בית התפוצות –הקשר הרב 
דורי

של  שני  מחזור  יפתח  בקרוב 
דורי,  הרב  הקשר  תוכנית 
פעולה  בשיתוף  המופעלת 
בין הארגון, המשרד לאזרחים 
ותיקים, בית התפוצות ומשרד 
מאפשרת  התוכנית  החינוך. 
לנפגעי פעולות האיבה לחשוף 
לסיפורם,  הנוער  בני  את 
וביחד  ולערכיהם  למורשת 
בסיפור  פרק  לתעד  עמם 
לאתר  עולה  אשר  המורשת 

האינטרנט.
רבה  חשיבות  רואה  אני 
בפעילות זו  ובקשר אשר נוצר 
כתוצאה ישירה ממנו בין חברי 

הארגון לבין התלמידים.
של  המודעות  ליצירת  מעבר 

נפגעי  לאוכלוסיית  התלמידים 
חיבוק  וקבלת  איבה,  פעולות 
עם  הפעילות  באמצעות  חם 
אנו  הספר,  בית-  תלמידי 
ביכולות  בסיסי  ידע  מקנים 
הארגון,  לחברי  המחשב 
בחיי  חשוב  פרק  ומתעדים  
חבר הארגון –הנשאר לדורות.

מחלקת  עם  פעולה  שיתוף 
הנפגעים בצה"ל 

בצה"ל,  הנפגעים  מחלקת 
המיוחדים  בצרכים  מטפלת 
השכולות  המשפחות  בני  של 
והמשרתים  המתגייסים 
הפעולה  שיתוף  בצה"ל, 
למשפחות  לסייע  לנו  מאפשר 
לאחר  לקשיים  נקלעו  אשר 

גיוס ילדיהם או טרם גיוסם.

בנק הפועלים  
מונד  תל  סניף  עם  הקשר 
התחיל  הפועלים  בנק  של 
מנהל  בהובלת  כשנה,  לפני 
הסניף, טל פרידמן, אשר הבין, 
ברגישותו הרבה, את חשיבות 
בנפגעים,  וההכרה  החיבוק 
חיבוק, שבעיני,  חשוב לעיתים 
הנדיבה.  מהתרומה  פחות  לא 
מחשבים  לארגון  תרם  הבנק 
ומופעים  להצגות  וכרטיסים 
מקווים  אנו  ובחנוכה.  בפורים 
זה  פעולה  שיתוף  כי  ומצפים 

יורחב בעתיד.

ממשל וכנסת  
הועלתה  האחרונים  בחודשים 
העבודה  בועדת  מעורבותנו 
הדנה  הכנסת  של  והרווחה 
על  החלה  החקיקה  בתיקוני 

דבר
היו"ר

אחד  איבה.  פעולות  נפגעי 
לפעילות  הבולטים  ההישגים 
זו הוא החלטת המוסד לביטוח 
למ"ד,  ועדות  להקים  לאומי 
הארגון  נציג  בהשתתפות 
במקרים  תידון  אשר  היציג, 
טיפול  נדרש  בהם  חריגים, 

לפנים משורת הדין.
כמו כן, אנו פועלים בימים אלו, 
עם משרד המשפטים, לקידום 
כתיבת נוהל הודעה למשפחות 

השכולות על שחרור אסירים.
נהנים  אנו  זאת,  כל  לצד 
עם  פורה  פעולה  משיתוף 
השר  ועם  הרווחה  משרד 
כניסת  מאז  בראשו.  העומד 
נפגשנו  לתפקיד  הרווחה  שר 
עמו מספר פעמים, השר כיבד 
בר  בטקס  בנוכחותו  אותנו 
ובת המצווה שהתקיים בחודש 
אוקטובר בבית הנשיא . השר 
הנחה את אנשי משרדו לעשות 
לקבלת  ולפעול  מאמץ  כל 

תקציב לארגון.

המוסד לביטוח לאומי  
מחלקת  עם  הפעולה  שיתוף 
איבה ואגף השיקום של המוסד 
ומתהדק  הולך  לאומי  לביטוח 
בזכות  כיום,  שנים,  מס'  מזה 

יכולים,  אנו  זה,  פעולה  שיתוף 
לחברי  לסייע  רבות,  פעמים 
הארגון ולפתור את בעיותיהם. 

סאסי- ציבור  יחסי  משרד 
אהרוני יעוץ תקשורת וניהול 

משברים 
שאנו  חודשים   מספר  זה 
משרד  של  משירותיו  נהנים 
סאסי-אהרוני.   , הציבור  יחסי 
אותנו  מלווים  וגל  אלעד  אורן, 
אחת  בהגשמת  לנו  ומסייעים 
לתודעת  להביא  ממטרתנו 
פעולות  נפגעי  את  הציבור 
האיבה בכלל ופעילות הארגון 

היציג בפרט. 

שיתופי פעולה נוספים:
אנו בתהליך בניה של  שיתוף 
וארגונים  עמותות  עם  פעולה 
אשר  פעולה  שיתוף  נוספים 

יניב פירות בעתיד.
מחזקים  אנו  זאת  כל  בצד 
הטוב  הקשר  את  ומרחיבים 
נכי  ארגון  עם  לנו  שיש  והחם 
ויתומי  אלמנות  ארגון  צה"ל, 
נט"ל,  לבנים,  יד  ארגון  צה"ל, 
ארגון אש התורה, רב הכותל, 

בית הנשיא.

וכמובן, שיתוף הפעולה המיוחד 
במחוז  הרווחה  מחלקת  עם 
החשמל,  חברת  של  הצפוני 
בראשותו של מוטי וגנר היקר.

אני מאמין כי שיתופי פעולה 
חשוב  אמצעי  הינם  אלו 
המטרות  להשגת  ומרכזי 
ארגוננו  הוקם  למענם  אשר 
הפועל למען רווחת החברים. 
אלו  פעולה  שיתופי  דרך 
ומודעות  הכרה  משיגים  אנו 
הציבור  בקרב  יותר  רחבה 
המיוחדים  ולצרכיו  לארגון 
למען  חשוב  סיוע  ומשיגים 

קידום מטרותיו החשובות.

אני מאחל בהצלחה לכולנו
 

פוזיס-שחק,  צביקה 
יושב ראש

פעולות  נפגעי  ארגון 
היציג  האיבה-הארגון 

)במדינת ישראל(
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דבר
המנכ"לית

אנשים יקרים,
בביתי  הטלפון  כשצלצל 
היה  הקו  של  השני  ובצד 
פעולות  נפגעי  ארגון  יו"ר 
פוזיס-שחק.  צביקה  איבה, 
חשבתי  האמת,  הופתעתי 

ששכחו אותי. 
לי  כשהודיע  מאד,  שמחתי 
ואחרי  הפונים,  מאות  שמבין 
זו  אני  מבדקים,  ספור  אין 
שנבחרה להוביל את הארגון 

ולהיות המנכ"לית החדשה. 
מנקודת מבטי המשמעות של 
נפגעי  ארגון  מנהלת  להיות 
פעולות איבה היא להביא את 
הציבורית.  למודעות  הארגון 
פעילות  שכל  לכך  לגרום 
)מדינית או אחרת(  פוליטית 
פעולות  לנפגעי  הרלוונטית 
את  בחשבון  תיקח  האיבה, 
שיקשיבו  הארגון.  של  דעתו 
תמיד  לא  אם  גם  לנו, 
אנחנו  דעתנו,  את  יקבלו 
כאבנו  את  הנושאים  אלו 
שעה.  כל  רגע,  כל  יום,  כל 
חברים  לצרף  צריכים  אנו 
הארגון  את  ולעבות  נוספים 
פעולות  נפגעי  כלל  מקרב 
שכולים,  נכים,  האיבה: 
אלמנות ויתומים שעברו את 
הקשה מכל ושאינם מוצאים 
חלק  בלהיות  עניין  היום 
אני  סבורה  היציג.  מהארגון 
כי אחת המשימות החשובות 
שלי הינה לייצר עבור אותם 
חברי  אינם  שעדיין  נפגעים 
טובות  סיבות  הארגון, 
כי  ולהטמיע  אליו  להצטרף 
ככל  לחברים.  שדואג  מי  יש 

כך  יגדל  החברים  שמספר 
וקולנו  יותר  להשפיע  נוכל 

ישמע ברמה.
לרווחת  דואג  הארגון  כיום, 
החברים באמצעות פעילויות 
למסורת  שהפכו  חברתיות 
השנה,  כל  במהלך  ונערכות 
החזר  בתנאי  בהלוואות 
נוחים וכן בייעוץ משפטי. אני 
האופציה  את  לבחון  אשמח 
לחברי  השירותים  להרחבת 
עובדים  ידי  על  הארגון 
סוציאליים ופסיכולוגים שיהיו 
פונה  לכל  מענה  וייתנו  כאן 
המשפטי  הייעוץ  כמו  בדיוק 
לחברי  מעניקים  אנו  אותו 

הארגון.
כל  בפני  פתוחה  דלתי 
אשמח  והחברים  החברות 
חדשים,  רעיונות  לקבל 

לשמוע וללמוד .
בהשגת  להתקדם  מנת  על 
עלינו  והמטרות  החזון 
פנימי,  שלום  להשכין 
מבחינה  הארגון  את  לקדם 
שיתופי  ולמקסם  טכנולוגית 
העסקי,  המגזר  עם  פעולה 

הציבורי והשלישי. 
עובדת  הנני  מעשור  למעלה 
במגזר  בכירים  בתפקידים 
העמותות:  בעולם  השלישי, 
בעמותת  שנים  כתשע 
בהנגשת  העוסקת  "תפוח" 
לפריפריה  הטכנולוגיה 
והחברתית  הגיאוגרפית 
נוספת  וכשנתיים  בישראל 
בעמותת "אל-סם" המטפלת 
שנפלו  וצעירים  בנוער 
ואלכוהול.  בסמים  לשימוש 

הכשירו  אלו  תפקידים 
נפגעי  בארגון  לעבודה  אותי 
שעשייתו  איבה,  פעולות 
משמעותית ומכרעת לחברה 
ולחברי  בכלל  הישראלית 

הארגון בפרט. 
אני מקווה כי בזכות היכרותי 
אחרות  עמותות  מנהלי  עם 
יתאפשר לנו לקצר תהליכים 
הנכונה  הדרך  את  ולבחור 
פתיחת  כן  כמו  לארגון. 
העסקי,  במגזר  דלתות 
השונים  הממשלה  במשרדי 
אף  נדרשים  תרומות  וגיוס 
הם לשם קידום העשייה של 
האיבה  פעולות  נפגעי  ארגון 

למען חבריו.
להודות  לי  הרשו  לסיום, 
והאיכותי  המצומצם  לצוות 
כך  בכל  פני  את  שקיבל 
הרבה חום, ברצון כן ואמיתי 
במהירות  ללמוד  לי  לעזור 
ספק  אין  הארגון.  רזי  את 
בעובדים  התברך  שהארגון 
ומתנדבים  ונאמנים  מסורים 
טובת  רק  אשר  חרוצים 

החברים לנגד עיניהם.
 : הוא  שלי  הטלפון  מספר 

.054-2202700
בו  להשתמש  מוזמנים  אתם 

בכל עת.

הצלחות,
ניצה
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היכונו לבחירות!

חברות וחברים יקרים מאד,
אנו שמחים לבשר כי מועד הבחירות לנציגות הנבחרת של הארגון הגיע!

חלפו להן שלוש שנים והנה ב 10 באפריל 2014 תוכלו לממש שוב את זכות 
הבחירה.

לנציגות הנבחרת, קרי הוועד הנבחר, יבחרו  חמישה חברים: נציג/ה סקטור 
שני  ועוד  האלמנות/ים  סקטור  נציג/ה  השכולים,  סקטור  נציג/ה  הנכים, 

חברים נוספים אשר יקבלו את מירב הקולות.
הזכאים לבחור ולהיבחר הם החברים אשר יהיו רשומים כחברי הארגון ביום 
הגשת  טפסי  ליבכם,  לתשומת  הבוחרים.  בספר  ויופיעו   2014 בינואר   10
לכל  וישלחו  הארגון  ובמשרדי  האינטרנט  באתר  זמינים  יהיו  המועמדות 

דורש.
גם הפעם, יו"ר וועדת הבחירות הינו כבוד הרב יצחק לוי ושני חברים נוספים 

יהיו חלק מהוועדה.
"טופס  את  הגיש  מתבקשים  לנציגות,  להתמודד  המבקשים  מכם  אלה 

המועמד" 45 יום לפני הבחירות – משמע עד 24 בפברואר 2014.
הליך הבחירות, כזכור לכם מהבחירות הקודמות, ייערך באמצעות הדואר. 
מעטפה  אצלנו  הרשומה  לכתובתכם  תקבלו   ,2014 במרץ   17 לתאריך  עד 
ובתוכה חומר ההצבעה הכולל חוברת עם שמות המועמדים תמונותיהם 
מעטפת  המועמדים,  כל  שמות  עם  הצבעה  טופס  שלהם,  המצע  ועיקרי 
הצבעה אטומה ודף הסבר המפרט את שעליכם לעשות כדי להצביע, כמו 

כן, תצורף מעטפת ההחזר )אין צורך בבול( למשלוח בחירתכם.
חברות וחברים, בבחירות הקודמות הכפלנו את שיעורי ההצבעה לעומת 
הבחירות שלפניהן. שיעור הצבעה גבוה מאפשר לא רק עשייה רחבה יותר 
אלא גם נותן הרגשה של אכפתיות, של רצון בטובת הארגון וחבריו וכמובן 
חיבור הדוק יותר של החברים לעשייה, לשיתופי הפעולה למטרות ולחזון 

הארגון. זכרו זאת במועד הבחירות.
והמועדים.  ההליך  כל  על  מקיף  הסבר  חומר  לכתובתכם  יישלח  בהמשך 
של  האינטרנט  באתר  נרחב  פרסום  ויינתן  באימיילים  חומר  ישלח  כמוכן 
הארגון ובדף הפייסבוק של הארגון. אנו מבקשים כי חברים אשר כתובת 

מגוריהם ו/או כתובת הדוא"ל שלהם טרם עודכנו ימהרו ויעשו זאת.

זכרו: מי שמצביע משפיע!!!

מי ייתן והאנשים הטובים ביותר לארגון הם אלה שייבחרו.

בכבוד רב, בכבוד רב,        
צביקה פוזיס-שחק, יו"ר ניצה אבידן, מנכ"לית      



כמדי שנה גם השנה התקיים אירוע בר ובת המצווה לילדי ארגון נפגעי פעולות איבה. 47 
ילדות וילדים – נכים, אחים שכולים, יתומים וילדי נכים חגגו את בר ובת המצווה ביום גדוש 

חוויות. בין המשתתפים: נשיא המדינה שמעון פרס, שר הרווחה, כוכבי ערוץ הילדים טל 
מוסרי, רוני סופרסטאר, חברי כנסת ועוד

אירוע בר ובת מצווה 2013 
לילדי הארגון

מספר  מזה  המתקיים  האירוע, 
וועד  ובחסות  בשיתוף  שנים 
המחוז הצפוני של חברת החשמל 
למורשת  הקרן  ובסיוע  לישראל 
הפך  התורה,  אש  ומרכז  הכותל 
זה מכבר למסורת בארגון. לאחר 
סיור עצמאי בכותל, התכנסו בני 
במרכז  ומלוויהם  המצווה  ובנות 

"אש התורה" שבמתחם הכותל.
הוענקו  היום  בתחילת  כבר 
טוב  בכל  מלאים  תיקים  לילדים 
חגור,  ותרומת  הארגון  מתנת 

מומדיה וסטופ.
והוצאת  תפילין  הנחת  טקס 
ספר תורה התקיים במרכז "אש 
טקס  נערך  ובסיומו  התורה" 
במעמד  ספרים  וחלוקת  ברכות 
דוד  הרב  לישראל,  הראשי  הרב 
במשרד  שר  סגן  שליט"א,  לאו 
אופיר  חה"כ  הממשלה,  ראש 
אקוניס, רב הכותל, הרב שמואל 
התורה  אש  מנכ"ל  רבינוביץ', 
חברת  נציגי  וינברג,  יהודה  הרב 
הארגון.  ונציגי  לישראל  החשמל 
התורה  אש  בבית  האירוע 
ממעגל  נגנים  צמד  ידי  על  לווה 
ברשותו  "ג'מבוקה"  המתופפים 
של  תרומתו  מסה,  אורן  של 
טוביה קורדובר שהוסיפו שמחה 

הטקס  את  החגיגית.  לאווירה 
הזמר  חבורת  בשיריה  הנעימה 
של חברת החשמל "הקול זורם".

התקיימה  הצהריים  ארוחת 
במעמד  חשמל  חברת  במתקן 
ברך  אשר  אוחיון  שמעון  חה"כ 
את החוגגים: "במעמד זה: "שבט 
אחים גם יחד" כל היושבים כאן, 
אחרת  או  כזאת  במסגרת  חוו 
כדי  במשפחה.  אסון  טראומה, 
גם  צריכים  ולהמשיך  להתמודד 
רמת  באותה  ולהסתייע  להיעזר 
אחריות,  שייכות,  מעורבות, 
ערבות הדדית. אני כחבר כנסת 
באתי ללמוד, להכיר ואני באמת 
ובוודאי  הזה  העניין  את  מוקיר 
המצווה  בני  אותו  ללוות  צריך 
בהזדמנות  דווקא  המצווה  ובנות 
הזאת,  בחגיגה  ביחד  שאתם 
שאתם מלווים ומחובקים. בוודאי 
אצלכם  עמוק  רושם  ישאיר  זה 

ותדעו שאתם לא לבד".
לכל  הניצחת  התשובה  "אתם 
בהווה,  וסבור  בעבר  שסבר  מי 
השני  חוט  את  לחתוך  שניתן 
הבית  ימי  מאז  הנמשך  הזה, 
אלה"  לימינו  ועד  והשני  הראשון 
ברך יו"ר ועדת התרבות בארגון, 
ובנות  בני  את  כהן,  יהושע  מר 

הם  המצווה  ובני  "בנות  המצווה. 
שעל  משמעית,  החד  ההוכחה 
אף הכול ולמרות הכול - למרות 
המהמורות  למרות  הקשיים, 
ולמרות  הסכנות  למרות  בדרך, 
הבעיות -  אף אחד מאויבינו לא 
נצחיותו  את  לקטוע  לעולם  יוכל 

של עם ישראל".
את שיאו של היום חגגו בני ובנות 
המצווה עם נשיא מדינת ישראל, 
לחתני  שהעניק  פרס,  שמעון  מר 
תהילים  ספרי  המצווה  וכלות 
מכבוד  אישית  ברכה  בצירוף 

הנשיא.
להעניק  היה  ניתן  לא  כי  ניראה 
יותר:  קסומה  חוויה  לילדים 
רוני  הטקס,  כמנחה  מוסרי  טל 
ספורסטאר אחראית על השירה 
המדינה,  נשיא  במעמד  והכול 
חלק  לקחת  שנה  מדי  שמקפיד 

באירוע חשוב זה. 
שר  של  בנאומו  החל  הטקס 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
חה"כ מאיר כהן אשר פנה לילדים 
"האתגרים שעומדים בפניכם הם 
משל  יותר  הם  מאוד,  מורכבים 
שלא  שלכם(  )החברים  ילדים 
עברו את מה שאתם עברתם. ואני 
מבקש להגיד לכם שנעשה הכל, 

נורמטיביים  יהיו  שחייכם  בכדי 
הילדים,  ככל  ומאושרים  וטובים 

כי חלק מכם שילם ביוקר".
כהן,  שירה  של  המרגש  סיפורה 
המצווה,  וחתני  כלות  נציגת 
שנה  בת  בהיותה  נפצעה  אשר 
כשנה,  לפני  נוספת  ופעם  וחצי 
מהנוכחים  אחד  אף  לא השאירו 
 ,2003 באוגוסט  ב-19  אדיש: 
כאשר מחבל-מתאבד פוצץ את 
חומר הנפץ שנשא על גופו בתוך 
שעבר   ,2 בקו  אגד  אוטובוס 
ברחוב שמואל הנביא בירושלים 
המערבי  מהכותל  בדרכו 
היה  האוטובוס  העיר.  לשכונות 
לבתיהם  ששבו  בנוסעים  עמוס 
הכותל.  ליד  תפילות  אחרי 
בפיגוע נפגעו למעלה ממאה איש, 
נהרגו,  האוטובוס  מיושבי   23 ו- 
7 מתוכם ילדים. שירה, שהייתה 
וחצי,  שנה  בת  רק  כאמור 
בני  כל  עם  יחד  בפיגוע  נפצעה 
החולים  לבית  בדרך  משפחתה. 
לפעום,  שירה  של  ליבה  עצר 
החייאה  בזכות  ניצלו  חייה  אך 
שבוצעה בה. עד היום מתמודדת 
פציעותיה  עם  בגבורה  שירה 
 66% לה  נקבעו  בגינן  הרבות 
נכות. שירה שיתפה את הנוכחים 
את  וריגשה  פציעתה  בסיפור 
מאז  עברו  שנים   10" השומעים: 
מאז  ועוד כשנה  הפיגוע הראשון 
למרות  אני,  והנה  השני,  הפיגוע 
שבגופי  והצלקות  הרסיסים  כל 
למצוות.  להגיע  זכיתי  ובנשמתי, 
להודות  זה  ביום  אני  מתחייבת 
שהבאני  הגדול  חסדו  על  לה' 
והנפלאות  הניסים  ועל  הלום  עד 

שעשה לנו". 
בני  חבריה  את  חיזקה  שירה 
ובנות המצווה וציינה כי "למרות 
יחזרו להיות  שהחיים לעולם לא 
להסתכל  מחובתנו  שהיו  כפי 
קדימה ולקחת את מה שניתן לנו 

בהרבה אהבה ונתינה". 
ביקשה  המרגש  נאומה  ולסיום 
"על  לארגון  להודות  שירה 

את  השנים,  במהלך  שליוותם 
רבות  ומשפחות  משפחתי 
ואוזן  תמיכה  מתן  תוך  אחרות, 
רבה,  במסירות  והכול  קשבת 

במקצועיות ובהרבה אהבה. 
החיבוק  כי  להעיד  יכולה  אני 
והליווי  העזרה  התמיכה,  החם, 
מהארגון  משפחתי  שקיבלה 

הינם מרכיב עיקרי בשיקומנו".
יושב ראש הארגון, צביקה פוזיס-
שחק, ברך את הילדים "באירוע 
את   חוגגים  אנו  היום  זה  מרגש 
כניסתם של בני ה-שלושה עשר 
לעול המצוות ומוכיחים קבל עם 
בני  של  העתיקה  השרשרת  כי 
ישראל אשר ידעה עליות ומורדות 
תינתק.  לא  ולעולם  היא  -חזקה 
ואתם בני ובנות המצווה היקרים  
נפגעי  למשפחת  השייכים  אתם 
צריכים  אתם  האיבה  פעולות 
נדבך  הנכם  כי   גאים  להיות 
חשוב ומחזק המאשר כי למרות 
ובני  אתם  עברתם  אשר  כל 
לעולם  זו  שרשרת  משפחתכם, 
פועלים  בארגון  אנו  תנתק.  לא 
הנפגעים  זכויות  מימוש  למען 
בדין  נוספות  זכויות  והקניית 
נפגעו  אשר  לחברנו  בחסד,  ולא 
אכזר  אויב  מיד  טרור  בפיגועי 

אשר אינו יודע רחמים מה הם".

"בשם  הילדים  את  ברך  הנשיא 
כל העם הזה, אני אומר שאנחנו 
רואים  ואנחנו  אתכם  אוהבים 
המסוגלים  גדולה,  תקווה  בכם 
גדולים, תתגברו  מעשים  לעשות 
על כל הפגיעות שנפגעתם, אתם 
בתום  ברוכים".  והיו  והמשפחות 
מגן  לנשיא  הוענק  נאומו המרגש 
ראש  יושב  ע"י  מהארגון  הוקרה 
בשירת  הסתיים  הטקס  הארגון. 
חבורת  הובילה  אותו  התקווה 
"הקול זורם" של חברת החשמל.

המדינה  נשיא  של  יציאתו  עם 
ממפגש  הילדים  נהנו  מהאולם, 
לחתימות וצילומים עם טל מוסרי 
ורוני סופרסטאר שהופיעו בטקס 

בהתנדבות
אלה בן זנו, אמה של נועה, אחת 
"היה  ציינה:  המצווה  מבנות 
מאוד  נהנינו  ונפלא.  כייפי  יום 
והפתעות  מתנות   גדוש   מיום 
ההשקעה  על  תודה  למכביר. 
לכולכם  תודה  המופתי.  והארגון 
הקשה.  והעבודה  המאמץ  על 
פרי  נשאה  הקשה  עבודכם 
והתוצאה  הסופית הייתה נהדרת. 
המצווה,  בת  כלת  שלי,  נועה 
פשוטים  תמיד  לא  שימייה 
שפקד  האסון  עקב  ונעימים 
מחויכת  הביתה  חזרה  אותנו, 
מי  כל  עם  ותמונות  חוויות  עם   ,
שמעון    - באירוע  שהשתתף 
פרס ,שקע ותקע, טל מוסרי ורוני 
מאושרת.  הייתה  ופשוט  דואני, 
שאנו  הראשונה  הפעם  זאת 
הארגון  של  באירוע  משתתפים 
מעכשיו  לטובה.  מאוד  והופתענו 
להשתתף  שנרצה  לנו  ברור 
מקיים.  שהארגון  האירועים  בכל 
היום  את  לנו  למלא  הצלחתם  

בהמון  שמחה וחיוכים"
שירה,  של  אמה  כהן  אורה 
שריגשה את כל הנוכחים ציינה: 
מאוד  נפלא,  היה  תמיד  "כמו 
מכובד.  מאוד  אירוע  היה  נהנינו, 
יפה  מאוד  עובדים  היציג  בארגון 
על האירועים. התרגשתי במיוחד 
האולם  כל  מול  עמדה  ששירה 
היה  המדינה,  נשיא  מול  ונאמה 
נאום מרגש. גם פרס אמר שהוא 
במסגרת  נאומים  המון  שמע 
ששירה  מה  אך  שלו  התפקיד 
לטענתו.  מרגש  הכי  היה  אמרה 
על  שעמל  למי  להודות  ארצה 
אירוע  היה  זה  האירוע,  הפקת 

בלתי נשכח".  
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כמידי קיץ גם השנה קיים הארגון ימי כיף מלאי חוויות לילדי הארגון. ילדי הארגון ובני 
משפחותיהם נהנו ממגוון פעילויות: בריכות, עמדות משחקים, פינות יצירה ועוד. מוריה בן 
דוד מפיקת ימי הכיף מטעם הארגון: "האתגר שלי כמפיקת ימי הכיף הוא מיקסום החוויות 

לילדים ולבני משפחותיהם על אף התקציב הדל"
באוגוסט האחרון התקיים בוקר של כיף לחברי הארגון ובני משפחותיהם בפארק בגין 

דרום. סנ"צ מיכה גפני, רפ"ק בני אלחות ושוטרי יחידת שחר 101 ת"א של משמר הגבול 
- היחידה ללחימה בפשיעה ולחימה בטרור – הציגו בפני חברי הארגון את מהות פעילות 

משמר הגבול והיחידות השונות

במהלך חג החנוכה התקיימו מס' ארועים לציון החג.

עושים בכיף

ואוגוסט  יולי  החודשים  במהלך 
 500 לכ-  כיף  ימי  הארגון  ערך 
יתומים,  נכים,  הארגון   ילדי 
ובני  נכים  ילדי  שכולים,  אחים 
מוקדים  בארבעה  משפחותיהם 
קלאב  בקנטרי  הארץ:  ברחבי 
בחיפה,  הלוחם  חולון,בבתי 

בבאר שבע ובירושלים. 

נהנו  הכיף  מימי  אחד  בכל 
לשימוש  בנוסף  המשתתפים, 
המתחמים  ובמתקני  בבריכות 
ופעילויות  אטרקציות  משלל 
מתנפחים,  יצירה,  פינות  שכללו 
קיר  ג`אגלינג,  אתגר,  מתקני 
עמדות  שולחן,  משחקי  טיפוס, 
ובעיקר  מוזיקה  ושתייה,  אוכל 

המון שמח. 
התכבדו  המשתתפים  בנוסף 
ונהנו  וצהריים  בוקר  בארוחות 
עמותת  של  ליצנות  ממופע 

"שמחת הלב".

הכיף  ימי  מפיקת  דוד  בן  מוריה 
הפנייה  כי  ציינה  הארגון  מטעם 
נבעה  הלב"  "שמחת  לעמותת 
תקציביים  משיקולים  אומנם 
הנכונה,  כבחירה  התבררה  אך 
על  חיוך  העלה  הליצנות  "מופע 
הנאתם  את  ושיקף  הילדים  פני 

הרבה". 
הכיף  לימי  הגיעו  "הליצנים 
את  לשמח   – אחת  במטרה 
איתם  הביאו  הם  הארגון,  ילדי 
ומשחקים  מצחיקים  אביזרים 
ואהבה.  צחוק  אישי  יחס  והמון 

והם הגשימו את מטרתם"

מה זה אומר להפיק ימי כיף? ומהם 

הקשייםבהפקת 
ימי הכיף?

"כשאני חושבת על יום כיף לילדי 
מספר  על  חושבת  אני  הארגון 
ראשית   מהותיים:  אלמנטים 
החזון – הפקת יום כיף שיתאים 
אני  כך  לצורך  הארגון  לחברי 
וגיל  מספר  את  תחילה  קובעת 
להשתתף,  שאמורים  הילדים 
להם  מתאימות  הפעלות  אילו 
הרגישות(,  נסיבותיהם  )לאור 
האם יש לחברי הארגון שאמורים 
ואם  מגבלות  מהפעילות  להנות 
הפעילות  את  נתאים  כיצד  כן, 
למגבלות, מה מטרות ההפעלות 
את  מתאימה  אני  בנוסף,  ועוד. 
שניתן  לתקציב  החזון  את 
ובהתאם  הכיף  ימי  להפקת 
הפעלות  חברת  איזו  בוחנת 
תיתן את השירות על הצד הטוב 
בארגון  כיף  הפקתיום  ביותר. 
כיף  יום  מהפקת  שונה  כשלנו, 
הן  ומתוקצבת  "רגילה"  בחברה 
"רגילה"  בפן התקציבי, בחברה 
מבחינת  וקל  זמין  יותר  הכול 
משאבים מה שלא מצוי בארגון 
שלארגון/חברה  ככל  כשלנו. 
חברת  את  לשכור  תקציב  יש 
מקצועית  היותר  ההפקות 
רמת  תעלה  כך  ויצירתית 
והן בפן  האפשרויות האיכותיות 
להתאים  צריכים  אנו  האנושי, 
את האירוע לייחודם של חבריו" . 

בהפקת  אותך  מספק  מה 
אירועים אלו?  

לומר  שמתקשרים  "החברים 
תודה. אחרי כל אירוע אני וצוות 
מעט  לא  מקבלים  המשרד 

ועל  פועלנו  על  תודה  מכתבי 
הצלחת האירוע. זה הכוח המניע 
את  ונותן  הלב  את  שמחמם 
המוטיבציה להמשיך ולקדם את 
ביותר  הטוב  באופן  האירועים 

למען רווחת חברינו".

אילו תכונות חשוב שיהיה בכם 
כצוות המארגן?

והחיבור  האהבה  "ראשית 
בכלל  איבה  פעולות  לנפגעי 
וכמובן  בפרט  הארגון  ולחברי 
העת.  כל  אותם  לשמח  הרצון 
אנו  החזון,  חשוב  לכך  מעבר 
לקופסה  מחוץ  לחשוב  חייבים 
ולראות את המוצר המוגמר עוד 
כשאתה  התחיל.  שהוא  לפני 
ותוכנית  חזון  מתוך  פועל 
מסודרת יש תחושה של ביטחון, 
העוסקים  אל  למטה  שתחלחל 
האנשים  אל  וכמובן,  במלאכה 

שבאו לאירוע".

האם את עושה תפקידים נוספים 
בארגון במקביל לזה?

תפקידים  לי  יש  בהחלט  "כן, 
נוספים בארגון, מעבר לאחריותי 
מתן  ראשית,  האירועים.  על 
הפונים  הארגון  לחברי  מענה 
בנוסף  שונים.  בנושאים  אלינו 
תהליך  כל  על  אחראית  אני 
לארגון,  חדשים  חברים  קליטת 
מעקב  אליהם,  מפנייה  החל 
לביטוח  במוסד  צירופם  אחרי 
ההצטרפות  על  עדכונם  לאומי, 
ומועד תחילת החברות והנפקת 
התהליך.  בסוף  חבר  כרטיס 
כן, אני אחראית על הרכש  כמו 

והמלאי בארגון".

כמידי שנה נערכו מסיבות חנוכה 
ובירושלים.  בחיפה  במרכז, 
נרות,  הדלקת  כללו  המסיבות 
כיד המלך  ושתיה  אוכל  ברכות, 
של  נשכחת  בלתי  והופעה 
למסיבות  בנוסף  צנעני  מרגלית 
מופעים  משני  הארגון  ילדי  נהנו 
בליווי  "הקוסם",  מחזמר  נוספים, 
תלבושות  ריקודים,  שירים, 
בכיכובם  מדהימה,   ותפאורה 
של שחקני בית הספר לתיאטרון 
הוצג  בשוהם,  זמר  ומחזות 
במרכז לאומנויות הבמה בשהם. 
ארי  ע"י  ובוים  הופק  המחזמר 
כבר  הארגון  את  המלווה  אסנר, 
אירועי  בהפקת  בשנים  מספר 
נכתב  המחזמר  ופורים.  חנוכה 
מארץ  ה"קוסם  הספר  בהשראת 
עוץ" דורותי יוצאת למסע לקוסם 

מארץ עוץ היושב בעיר האש יחד 
ואריה.  פחפח,  קשקש,  טוטו,  עם 
אומץ  רגש,  שכל,  על  מחזמר 
,חברות ...וקבלת השונה בחברה. 
להטוטי  "הפלהרמונית  קונצרט  
התרבות  בהיכל  התקיים  אור" 

תל-אביב.
מעצב  בשיתוף  הופק  הקונצרט 
ובהנחיית  מורג  אורי  התאורה 

וניצוח רוני פורת.
בנק  ידי  על  נתרם  הקונצרט 
ביוזמת  מונד  תל  סניף  הפועלים 
תושב  שחק,  צביקה  הארגון  יו"ר 

תל מונד בעצמו.
לטל  הודה  הארגון  ראש  יושב 
פרידמן, מנהל סניף בנק הפועלים 
תל-מונד וציין כי "חשיבות הענקת 
ילדי  עבור  לחנוכה  הכרטיסים 
סניף  הפועלים  בנק  ע"י  הארגון 

תל-מונד, עומדת בפני עצמה, אך 
מבחינתי כיושב ראש ארגון נפגעי 
פעולות איבה הדבר המרכזי הינו 
האישית  ברמה  ההזדהות  יצירת 
בתפקדי  במדינה  אנשים  של 
מפתח כאלה או אחרים המבינים 
נפגעי  של  חיבוקם  חשיבות  את 
הם,  וביוזמתם  האיבה  פעולות 
כמיטב  לסייע  בכדי  פועלים 
מובן  שאינו  דבר  זה   - יכולתם 
במה  כל  מעל  להציגו  ויש  מאליו 
היום  במיוחד  וישמעו.  יראו  למען 
כאשר הציניות והעשייה של איש 
איש לביתו הפכה דגל  שאנשים 
כאלו  בושה  ללא  בו  מנפנפים 
מחמם  הכל,  חזות  הינו  הכסף 
לראות כי ישנם אנשים הקרוצים 

מחומר אחר".

הפעילות נערכה בשיתוף פעולה 
נוספות  משטרתיות  יחידות  עם 
תזמורת  של  הופעה  וכללה 
משטרת ישראל ועמדות  הדגמה 

והסברה רבות ומגוונות.
במהלך הפעילות שיתף צביקה 
הארגון  ראש  יושב  פוזיס-שחק, 
החם  בקשר  המשתתפים  את 
לבין  שחר  יחידת  בין  שנוצר 
את  שהניב  הארגון  חברי 
הפעילות.עוד ציין יו"ר הארגון את 
נחשפו  בה  הפעילות  חשיבות 
בהם  לאמצעים  הארגון  חברי 

ישראל  משטרת  משתמשת 
בכלל ומג"ב בפרט בשמירה על 

בטחון האזרחים.
"בזכות ימים כאלו אנו מרגישים 
אותנו.  שכחה  לא  שהמדינה 
החיבוק  את  מרגישים  אנחנו 
הזה  היום  המשטרה.  של  החם 
היא  המשטרה  כי  לנו  הזכיר 
ולמען הקהילה"  למען האזרחים 

ציין פוזיס-שחק.

משמר הגבול מחבק ומצדיע 
לחברי הארגון היציג

אירועי חנוכה לחברי הארגון וילדיהם
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אגף  את  לעזרתו  רתם  הארגון 
ביטוח  של  איבה  פעולות  נפגעי 
שלט  מיקמנו  ובעזרתם  לאומי 
באתר  מסעוד  של  לזכרו  הנצחה 
השימור בנווה אילן. הארגון גם עזר 
האישורים  את  לקבל  למשפחה 
על  מסעוד  של  שמו  את  ולחרוט 

המצבה.
בני  ערכו  חשוון  חודש  בתחילת 
מותו  לאחר  שנה   60 המשפחה, 
על  אזכרה  לראשונה  מסעוד,  של 
קברו, לאחר מכן עלתה המשפחה 
לאתר השימור לשמוע את סיפור 
בשטח  מסעוד,  של  האחרון  לילו 
שלט  מול  ואל  נהרג  שבו  הצריף 
ההנצחה לזכרו.  מזכירות המושב 
כדי  הישיבות  חדר  את  תרמה 
לזכרו,  אירוע  תערוך  שהמשפחה 
עליו  סיפורים  וסופרו  כיבוד  הוגש 

ועל משפחתו.
והודתה  התרגשה  המשפחה 
וליוסי  ההנצחה  לועדת  לארגון, 
צור על פועלו ועזרתו לסיום פרשה 

כאובה זו לאחר 60 שנה.

האר חברת  איבה,  פעולות  נכת  פרמינגר,  ירות 
גון, בעלת חברת פרילוג המתמחה באסטרטגיה, 
קשרי ממשל ורגולציה, נענתה בחיוב לבקשתו של 

ייושב ראש הארגון, צביקה פוזיס-שחק, לכהן כנ
ציגת הארגון לענייני נכים בכנסת ישראל.

הארגון היציג מאחל לגב' פרמינגר בהצלחה.

בעלון הארגון הקודם – התקווה 25 – הבאנו 
את סיפורו של חלל פעולות איבה מסעוד 

אבוטבול שנהרג ביריות מסתננים בקיבוץ נווה 
אילן בשנת 1953, מקום קבורתו לא היה ידוע 
למשפחתו ובתחקיר ארוך של ועדה הנצחה 

של הארגון הצליח יוסי צור חבר הועדה למצוא 
הוכחות שמסעוד אבוטבול הי"ד נקבר בקבר 

אחים במושב נווה אילן, קבר שסומן כקבר של 
אלמונים.

רות פרמינגר תייצג בכנסת

אזכרה אחרי שישים שנה

חדשות מכאן ומשם  

נושאים את הלפיד

הרמת כוסית לקראת השנה החדשה 

היו  כזכור בתחילת שנות ה 2000 
וכחלק  חיפה,  באזור  רבים  פיגועים 
והאירועים  ההרוגים  מהנצחת 
האחרונות  השנים  בעשר  מתקיים 
חלק  לוקחים  בהם  הלפיד  מרוץ 
המרוץ  מסלול  רבים.  משתתפים 
למוקדי  הריאלי  הספר  מבית  יוצא 
הפיגועים הגדולים: אנדרטת הזיכרון 
הפיגוע  הרוגי  של  לזכרם  בחליסה 
בשנת  שאירע   ,16 קו  באוטובוס 
2001, מסעדת מצה בשנת 2001, 

אוטובוס  לפיגוע  הזיכרון  אנדרטת 
ומסעדת   2003 בשנת   37 קו 
כל  ליד   .2003 בשנת  מקסים 
זיכרון  טקס  נערך  זיכרון  אנדרטת 
בהשתתפות בני משפחות, ילדי בית 

הספר ואורחים.
הרצים  יוצאים  הטקסים  בסיום 
חושי,  אבא  שבשדרות  בירם  לבית 

שם מתקיימת העצרת המרכזית.
הארגון,  של  ההנצחה  ועדת  יו"ר 
דברים  נשא  מנדלביץ',  יוסי  מר 

שהתקיים  בטקס  המשפחות  בשם 
באנדרטת הזיכרון להרוגי אוטובוס 
הכרמל  על  מוריה  ברחוב   37 קו 
מנדלביץ', אשר שכל את בנו, יובל, 
ישראלים  עשר  שבעה  עם  יחד 
נוספים שנספו בפיגוע, ריגש בדבריו 
שלא  משביקש  במרוץ,  הנוכחים 
לשכוח ולהמשיך בפעולות ההנצחה 

לזכר ההרוגים בפעולות איבה.

לפני ראש השנה התקיים במשרדי הארגון טקס הרמת כוסית לקראת השנה 
החדשה, במעמד ח"כ איציק שמולי וחברי הארגון. שמולי הדגיש כי הוא שמח 
שהגיע להרמת הכוסית שהתקיימה בארגון וכי ישמח לסייע, לעזור ולתמוך 

בארגון היציג ובחבריו. בסיום דבריו איחל לחברי הארגון שנה טובה.

כמידי שנה בעשור האחרון עורכת עיריית חיפה בשיתוף אגודת הספורט 
מכבי ובית הספר הריאלי את מרוץ הלפיד, המנציח את הרוגי הפיגועים 
בחיפה בתחילת שנות ה 2000. גם השנה יצא המרוץ ועבר בין הנקודות 

בהם התקיימו פיגועים 

בדבריו ציין ח"כ שמולי כי לצערו לא 
שמע רבות על הארגון וכי לפני זמן 
איבה  נפגעי  של  באירוע  נכח  קצר, 
לראשונה,  ונחשף,  בכ"ס,  שהתקיים 

לארגון היציג ולפעילותו הברוכה.
ראש  יושב  פוזיס-שחק,  צביקה 
עם  שנוצר  על הקשר  סיפר  הארגון 
משמר הגבול, שנציגיו נכחו בהרמת 
מג"ב  שנותן  החיבוק  ועל  הכוסית, 

לחברי הארגון.
על  קצרה  מצגת  הוצגה  בטקס 

פרויקט "הקשר הרב דורי" ובסיומה 
הנוכחים  את  הארגון  יו"ר  שיתף 

הארגון  חברי  של  בחוויותיהם 
ועל  בפרויקט  השנה  שהשתתפו 
התמורה המעשית והרגשית שקיבלו 
יו"ר  פרט  מאידך,  מהפרויקט. 
על  הפרויקט  השפעת  את  הארגון, 
האיבה  לנפגעי  שנחשפו  הנוער  בני 

חברי הארגון.
הארגון  כי  פוזיס-שחק  ציין  עוד 
בשנה  גם  הפרויקט  את  ימשיך 

הקרובה.

באוגוסט האחרון, פעלו הורים חברי ארגון נפגעי פעולות איבה במחאה על 
החלטת ממשלת ישראל, במסגרת המו"מ המתנהל עם הפלסטינים ובלחץ 

הממשל האמריקאי, לשחרר מהכלא מחבלים, רוצחים מורשעים, לפני שסיימו 
לרצות את עונשם. 

 מוחים נגד שחרור מחבלים

הורים  פנו  המחאה  במסגרת 
חברי הארגון במכתב לשר החוץ 
האמריקאי ג'ון קרי ובקשו לפגוש 
בארץ.  מביקוריו  באחד  אותו 
ממשרדו של קרי ביקשו שחברי 
ייפגשו עם השגריר בתל  הארגון 
בין  שהתקיימה  בפגישה  אביב. 
הנצחה  ועדת  יו"ר  נכחו  הצדדים 
וחבר  מנדלביץ'  יוסי  הארגון  של 

הועדה יוסי צור.

והחשובה  הארוכה  בפגישה 
נגד  טענות  השגריר  בפני  הועלו 
והתועלת  הצדק  וחוסר  השחרור 

נפרסו  כן  כמו  שבשחרורים. 
של  האישי  כאבם  השגריר  בפני 
הצדק  ואי  השכולות  המשפחות 

הנובע משחרור רוצחים לחופשי. 

לצערם של חברי הארגון השגריר 
הגן בתוקף על החלטת שולחיו וכן 
על העמדה האמריקאית. אך, בפן 
לחברי  נפתח  העניין  של  החיובי 
ישיר  תקשורת  ערוץ  הארגון 
וביקש  עודד  אשר  השגריר  עם 

להמשיך את הדו שיח עימו.

בואו להיות 
איתנו בקשר
ארגון נפגעי פעולות איבה 

רוצה להיות אתכם בקשר 
תמידי...

ניתן להיות   איתנו   בקשר 
בדף הפייסבוק של הארגון 

"ארגון נפגעי פעולות 
איבה )ע"ר(הארגון היציג 

)במדינת ישראל(", עשו לנו 
"לייק"

אימייל – העבירו אלינו 
כתובות אימייל כדי 

להישאר מעודכנים – 
שילחו את כתובתכם אל

irgun@irgun.org.il 

 אתר האינטרנט החדש 
של הארגון עלה לאויר:

 www.irgun.org.il בקרו 
בכתובתנו והתעדכנו 

בחדשות.

ניוזלטר - ביטאון 
"התקווה"  – מופק ארבע 

פעמים בשנה אך "עם 
הפנים לתקווה", הניוזלטר 

של הארגון, מופק כל 
חודש, האם אתם מקבלים 
אותו? אם לא שלחו אימייל 

לארגון  
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משרד התמ"ת והדג
שני שרים ישבו בישיבת ממשלה, אומר האחד לשני שלחתי לך מכתב חשוב היום 
ראית? אומר השני לא.  אומר לו הראשון- איך לא? זה פורסם היום בעיתון הארץ.....

הפכה  הישראלית  התקשורת 
אשר  לגורם  האחרונות  בשנים 
הבירוקרטיה  את  להניע  יכול 
לפעול לפתרון בעיות ועוולות אשר 

לא  כאזרחים.  לנו  נגרמות 
לסיפור  כולנו  נחשפנו  פעם 
לשיחת  שהפך  בתקשורת 
של  כוחה  סלון.  בכל  היום 
התקשורת הוא עצום אך יש 
לזכור שהשימוש בתקשורת 
להשגת  האמצעי  הוא 
המטרה ולא המטרה עצמה. 
של  התקשורת  כיועצי 
איבה  פעולות  נפגעי  ארגון 
פניות  לעיתים  מקבלים  אנו 
נתקלים  אשר  ארגון  מחברי 

ואשר המערכות  באוזניים ערלות 
השונות עושות להם עוול נורא.

משפחת  של  סיפורה  הוא  כזה 
נורמטיבית  משפחה  "ישראלי". 
כמו  רגע  בין  התהפכו  חייה  אשר 
משפחות רבות בישראל החברות 
בארגון. אבי המשפחה נפגע קשה 
בפיגוע דבר שהוביל את המשפחה 

להתמודדות עם מציאות חדשה .
היומיומית  להתמודדות  בנוסף 
המשפחה  נאלצה  הקשה 
להתמודד עם אטימות בירוקרטית 

הזוג  של  ביתם  נתפסת.  לא 
בשל  לצהרון  התקבלה  לא 
מאלרגיה  סובלת  שהיא  העובדה 
גם  שהיא  המשפחה  אם  לדגים. 

נאלצה  העיקרית  המפרנסת 
באב  לטיפול  בנוסף  להתמודד 
גם עם מציאת מסגרת  המשפחה 
תחינות  למרות  לילדה.  אחרת 
ובקשות רבות מצד כל הגורמים, 
גילו  התמ"ת  ומשרד  הצהרון 
כי  מההורים  ודרשו  אטימות 
רפואי  בביטוח  ביתם  את  יבטחו 
להגיע  תוכל  שזו  מנת  על  פרטי 
ההורים  נדרשו  כן  כמו  לצהרון. 
שבריאות  התחייבות  על  לחתום 
הילדה במסגרת הצהרון הינה על 

אחריותם הבלעדית. 
מהטיפול  שנואשה  המשפחה 
להנהלת  בבקשה  פנתה  בעניין 
במקביל  סיוע.  לקבלת  הארגון 
ללחץ שהפעיל הארגון, יזמנו 
  ynet כתבה באתר החדשות
באבסורד  עסקה  .הכתבה 
הילדה  הכנסת  אי  שבאי 
לדגים  אלרגיה  בשל  לצהרון 
מהמצב  התעלמות  תוך 
שהותה  את  אפשר  שלא 
בבית בשעות הצהריים ללא 
בעקבות  הולמת  השגחה 
בעקבות  האב.  של  פציעתו 
והלחץ  הכתבה  פרסום 
באורח  התקבלה  שנוצר 
התמ"ת  ממשרד  הודעה  פלא 
והוחלף  לבעיה  פתרון  נמצא  כי 
תוכל  ומעתה  בצהרון  הקייטרינג 
לציון  ובא  לצהרון.  לחזור  הילדה 

גואל.
בבעיה  נתקלתם  אתם  גם  אם 
כלשהי אתם מוזמנים לפנות אלינו 
הארגון  וצוות  משרדי  באמצעות 

ונשמח לסייע.

יעוץ   –  SAH  - אהרוני   & סאסי 
ואסטרטגיה תקשורתית

הנחות לטיפולים בקליניקת   •
ימכללת רידמן בחיפה סידרת טיפו

לים אלטרנטיביים במחירים סמליים 
לחברי הארגון.

בביטוח  הנחות   -  AIG  •
AIG  מעניי  תאונות אישיות חברת

משפחותיהם  ובני  איבה  לנפגעי  קה 
ביטוח  לתכנית  להצטרף   הזדמנות 
TOP בתנאים ייחוי  תאונות אישיות

דיים.

חברת  של  השק"ם  מועדון   •
לחב מציע  טורס  אשת  יהנסיעות 

נופשים  בהזמנת  הטבות  הארגון  רי 

61 מלונות ברחבי הארץ. ההטי -ב
יבה תינתן לחברי הארגון היציג בכ

פוף להצגת כרטיס חבר.

הנ מעניקה  רב-חן  רשת  י• 
תעודת  בהצגת  הארגון  לחברי  חות 
חבר ארגון, עלות כרטיס לסרט רגיל 
– 27 ₪ במקום 37 ₪ ולסרט תלת 
ההנחה   ₪  47 במקום   37₪ מימד 

הינה קבועה לכל ימות השבוע

המו לכל  חינם  כניסה  י• 
זיאונים השייכים למשרד הביטחון

מוזיאוני משרד הבטחון.

50% הנחה במחיר הכניסה   •
לכל אתרי רשות הטבע והגנים

סינמטק תל אביב  •
מנוי וכרטיסיות במחירים מיוחדים

*400 ₪ במקום 600 ₪ למנוי יחיד
*750 ₪ במקום 1,100 ₪ למנוי זוגי
*200 ₪ במקום 250 ₪ לכרטיסיה 

של 10 כניסות.

נותן  ליסין  בית  תיאטרון   •
אחוז   40 של  בגובה  קבועה  הנחה 

ממחיר כרטיס בקופה

פינת המבצעים
כחלק מפועלו של הארגון היציג למען רווחת חבריו, ניתנות ע"י הגופים הבאים הנחות 

והטבות לחברי הארגון בכפוף להצגת תעודת חבר ארגון בתוקף:

*ההטבות ניתנות לחברי הארגון היציג בכפוף להצגת כרטיס חבר!
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סיפור  שומעים  יום  בכל  לא 
גבורה של ילדה בת 17 שביקשה 
הקטן,  אחיה  על  בגופה  להגן 
ז"ל,  אבוקסיס  אלה  היתה  כזאת 
שנים   9 יצויינו  ינואר  שבחודש 
מהבית  שיצאו  "לפני  למותה. 
אלה  בחוץ.  שמסוכן  להם  אמרנו 
על  אגן  אני  תדאגו  אל  אמרה 
אלה  עשתה".  באמת  וכך  תמיר. 

תמיר,  הקטן  ואחיה  ז"ל 
מבני  חזרה   בדרך  היו 
עקיבא כשלפתע נשמעה 
אדום.  צבע  אזעקת 
הם  הראשון  "בקסאם 
השני  על  אחד  הסתכלו 
ייפול  איפה  לנחש  וניסו 
יהונתן  האב  נזכר  הטיל" 
הטיל  "כשהגיע  בכאב. 
לה  הייתה  כנראה  השני, 
קרוב  יהיה  שזה  תחושה 
אליהם. באותה שנייה היא 
דחפה את תמיר לרצפה, 
נשכבה עליו ובכך הצילה 
נפגעה  אלה  חייו.  את 
שבוע  ולאחר  אנושות 
החולים".  בבית  נפטרה 
נפצע  הפיגוע  במהלך 
תמיר, רסיס חדר לראשו 
היום  עד  מתמודד  והוא 
עם הקשיים המלווים את 

פציעתו. 

צריך המון אומץ לעשות את זה
יהונתן: "תראה, היא תמיד עסקה 
בנתינה וחסד, זה היה ברור שזה 
מה שהיא תעשה. היא הייתה ילדה 
מדהימה שכל כולה הייתה נתינה 
שזה  כששמעתי  לאנשים.  ועזרה 
מה שהיא עשתה לא נדהמתי, זה 

היה ברור שהיא תגן עליו" 
יהונתן אבוקסיס בן 55, אביה של  
אלה ואב לארבעה ילדים נוספים 
יליד שדרות. בכל פעם שיש פיגוע, 
לטרור  שקשורה  פעולה  או  ירי 
פלסטינים  מחבלים  שחרור  כמו 
"זה  ההוא.  הנורא  ליום  חוזר  הוא 
מאוד קשה, כשמתקרבים למועד 
האזכרה עולים וצפים הזיכרונות 
שבה  מהסביבה  חברים  מחדש. 
ילדים  והביאו  התחתנו  גדלה 
והיא פשוט נשארה באותו מקום 
שיש  פעם  כל  גם  גיל.  ובאותו 
אזעקות אתה חוזר לזה, אתה חי 
עם זה, זה לא מרפה ממך, וילווה 

אותי כל חיי". 
הגנה  עליו  קטן  ילד  אותו  תמיר, 
 ,20 בן  כיום  הגדולה  אחותו 

את  לתרום  מוטיבציה  חדור 
להתגייס  לחברה, התעקש  חלקו 

ולשרת בצה"ל, על אף פציעתו.  
לפני  חודשיים  שנה,  כחצי  לפני 
עם  תמיר  התחתן  לצה"ל,  גיוסו 

בחירת ליבו, נוי.
האורחים  בין  היה  עמאר  הרב 
והשתתף  תמיר  של  בחתונתו 
אבוקסיס,  משפחת  של  בשמחה 

היא  השמחה  גדול,  יום  "זהו 
גואל  השביתו  שלא  עצומה  כה 
כי  גילה  עמאר  הרב  מישראל", 
עיניו  מול  רואה  שהוא  פעם  בכל 
הוא  אבוקסיס,  משפחת  בני  את 
חי  ישראל  "עם  לצעוק  מבקש 

וקיים."
הרב  גם  השתתפו  בחתונה 
הראשי לישראל הרב יונה מצגר, 
פרץ,  רפי  הרב  תא"ל  הרבצ"ר 
ראש  וישליצקי,  אלישע  הרב 
העיר שדרות, דוד בוסקילה וחבר 
)הליכוד  ריבלין  ראובן  הכנסת 
המשפחה  את  המלווה  ביתנו(, 
מאז האסון שנחת עליהם. "הערב 
באתי לכבודה של אלה שהפכה 
לאישה  עמנו,  בתולדות  לסמל 
זולתה לפני חייה  ששמה את חיי 
נדיר  שלה. אלה בעיניי היא סמל 
שקשה  ומסירות,  גבורה  של 
למצוא היום. מזל טוב מכל הלב 
אמר  ליבו",  ולאהובת  לתמיר 

ריבלין.

איך הרגשת בחתונה?
יהונתן: "יש רגשות מעורבים אבל 
את  מצא  שתמיר  שמחים  אנחנו 

החצי השני שלו. אני שמח שהוא 
מצא מישהי שתהיה לו אוזן קשבת 
זקוק,  יהיה  כשהוא  שם  שתהיה 
לשתף  ויכול  אוהב  שהוא  מישהי 
אותה ברגשות שלו. אני גם מאוד 
שמח שהוא חזר למסלול החיים. 
שאחותו  טראומה  עבר  הוא 
טראומה,  עברנו  כולנו  נהרגה. 
החיים השתנו לנו. מצד שני בכל 
אירוע  שיש  פעם 
מעצים  זה  משמח 
של  חסרונה  את 

אלה וזה לא קל".

את  זוכר  תמיר 
הארוע?

היה  הוא  "בטח, 
זוכר  הוא  עשר.  בן 
לפרטי  האירוע  את 
משהו  וזה  פרטים 
שהוא נושא עימו עד 
הזמן  כל  הוא  היום. 
שואל את עצמו למה 
מה  הוא,  ולא  היא 
לא  אם  קורה  היה 
עליו,  מגנה  הייתה 
אם  קורה  היה  מה 
שהייתה  זאת  היא 
אינסוף  ועוד  חיה 
ומחשבות.  תהיות 
על  מברכים  השם  ברוך  אבל 

הטובה וגם על הרעה".  

איך מתמודדים עם האובדן?
"אנחנו בחרנו בדרך של הנצחה. 
אלה  של  שמה  על  משכן  הקמנו 
בשדרות. בנינו מועדון נוער לזכרה 
בני  של  פעילויות  מתקיימות  שם 
ובני  חיילים  של  פעילות  עקיבא, 
נוער. זה נותן לנו נחמה, מבחינתנו 
היא קיימת. חשוב להמשיך לחיות 
לעשות.  שאהבו  הדברים  את 
לנו  יש  להימשך  צריכים  החיים 
עם  רק  חיים  לא  ונכדים,  ילדים 
קשה  להם  גם  והאובדן,  האבל 

אבל החיים יותר גדולים מהכל".
נכדים,  לחמישה  סב  אבוקסיס 
מהצבא  פרש  הצבא,  של  גמלאי 
משקיע  הוא  מאז  הפיגוע.  לפני 
על  שהוקם  במשכן  זמנו  את 
שמה של ביתו, הוא מטפל בבני 
סיפורה  על  להם  מספר  הנוער, 
הערך  את  מקנה  וכך  אלה  של 
שהיה חשוב לאלה: עזרה לזולת. 
לטענתו חשוב למשפחה להעביר 
מסר למחבלים כי הם לא הצליחו 
שילמה  "אלה  שלהם,  בתכנית 

מגן אנושי
זה היה בשנת 2005, אלה בת ה 17 הלכה בעיר מגוריה שדרות עם אחיה 
הקטן תמיר בן ה 10, כשלפתע נשמעה אזעקה ורעש קסמים נשמע ברקע. 
אלה לא היססה, דחפה את אחיה לרצפה, נשכבה עליו והגנה עליו בגופה. 
הקסאם שהתפוצץ לידם גרם למותה. תמיר ניצל. לאחרונה הוא התחתן 

כשבאולם לא נותרה עין אחת יבשה

בחייה כדי להציל את אחיה הקטן. 
אנחנו רוצים לפרסם את השמחה 
שהם  ידעו  שהמחבלים  כדי  שלנו, 
הם  שלהם,  בתכנית  הצליחו  לא 
חורבן,  הרס,  פחד,  לזרוע  ביקשו 
ומוות ואנחנו זורעים צמיחה ובונים 

בתים בישראל, עם ישראל חי".
עם זאת הודה כי קיימת התרגשות 
שלנו  "הבת  קשים.  זיכרונות  לצד 
נהרגה אבל הנה אנחנו זוכים לחתן 
חודשים   4 ולפני  נוי  עם  את תמיר 

של  הזדונית  היד  רן,  את  חיתנו 
לא  אלה,  הצליחה.  לא  המחבלים 
נמצאת איתנו אבל הרוח והנשמה 

מלווה אותנו כל הזמן".

יש לך ביקורת כלשהי על המדינה?
"כן, לדעתי ממשלת ישראל צריכה 
למשפחות  קשובה  יותר  להיות 
מצד  אומרת  המדינה  השכולות. 
דבר  בכל  איתכם  אנחנו  אחד 
משחררת  שני  ומצד  שתצטרכו 

המדינה  אחרת  מצד  מחבלים. 
מצד  לנו  קשובה  שהיא  אומרת 
בכלל.  לנו  מקשיבה  לא  היא  שני 
פוגע  כזה  מחבלים  שחרור  כל 
גם  לדעתי  השכולות.  במשפחות 
כי  מיותר  המחבלים  שחרור  כל 
גורם  לא  זה  שלום,  מביא  לא  זה 
לשקט. כל יום כמעט קורה משהו 
אלימות  של  אינסופי  מעגל  וזהו 

וקורבנות נוספים של טרור".

קצרצרים • קצרצרים קצרצרים • קצרצרים • קצרצרים 

קבוצת הליכה
גופנית, תגובש  ובני משפחותיהם שתעסוק בפעילות  הליכה לחברי הארגון  הארגון החל לקדם הקמת קבוצת 

חברתית ותייצג את הארגון בצעדות.
למידע נוסף ניתן לפנות לצביקה פוזיס-שחק, יושב ראש הארגון בטלפון:

052-6495656 
המעוניינים להצטרף לקבוצה מוזמנים ליצור קשר עם גלי, מנהלת המשרד, בטלפון: 03-6884729

סדנת צחוק בירושלים
ביום שלישי  21/1/14 בשעה 19:00 באולם יד שרה ברחוב הרצל 124, בירושלים תתקיים סדנת צחוק בהנחייתה 
של חיה וסרמן, אלמנת פעולות איבה, חברת הארגון היציג אשר שכלה את בעלה אלי ז"ל בפיגוע טרור בניצני 

שלום בשנת 2008 ובשנים האחרונות מנחה סדנאות צחוק ויוגה העוסקות בהעצמה אישית.

ביטוח חיים קבוצתי
ישלחו  "הפניקס" חברה לביטוח בע"מ. בשבועות הקרובים  בימים אלו נחתמה פוליסת ביטוח חיים חדשה עם 
לבתיכם תנאי הפוליסה החדשה וכתבי מינוי מוטבים.אנא הקפידו למלא את כתב מינוי המוטבים החדש ולהעבירו 

למשרדי הארגון.
חברי ארגון המעוניינים לצרף לפוליסה בני משפחה מוזמנים לפנות למשרדי הארגון לקבלת פרטים וטפסי רישום
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מאושר:  זוג  היו  ביטון  ומולי  מוטי 
נולדו  והתחתנו  שהכירו  לאחר 
אותם  תאומים  בנים  שני  להם 
שבצפון  גנים  ביישוב  גידלו 
ביתה  סיון,  עם  יחד  השומרון, 
הראשונים.  מנישואיה  מולי  של 
 ,92 באוקטובר  נקטע  האושר 
בני הזוג נסעו  למכולת בבעלות 
צומת   – ג'נין  בכביש  ערבית 
בעלי  מהיישוב,  "יצאנו  יזרעאל. 
מולי.  נזכרת  לעפולה"  ואני  מוטי, 
כשמוטי  באוטו  נשארתי  "אני 
דברים.  כמה  לקנות  לחנות  ירד 
ראיתי  החלון  דרך  כשהסתכלתי 
לחנות  נכנסים  גברים  שלושה 
לא  רגע  מוטי. באותו  נכנס  אליה 
פתאום  חשיבות.  להם  ייחסתי 
את  כשפתחתי  ירייה.  שמעתי 
גם  וירו  מהחנות  יצאו  הם  החלון 

לעברי".
ומיד  עשתונות  איבדה  לא  מולי 
בחזרה.  לעברם  לירות  החלה 
הצדדים  בין  ירי  חילופי  לאחר 
למזלה  אך  רימון  לעברה  נזרק 
נותרה  והיא  התפוצץ  לא  הוא 
נסו  היריות  קרב  לאחר  בחיים. 
נפצע  מהם  כשאחד  המחבלים 

בפניו כתוצאה מהירי.
 

מאיפה היו לך הכוחות להגיב כל 
כך מהר?

חושבת  אני  דרוכה.  הייתי  "תמיד 
מאיתנו.  אחד  בכל  טמון  שזה 
מוטי  את  ראיתי  לא  עלי  כשירו 
קרה  נורא  שמשהו  ידעתי  אבל 
לכיוון  כדורים  שמונה  יריתי  לו. 
באחד.  פגעתי  וגם  המחבלים 
לבקש  רצתי  ברחו  שהם  לאחר 
ספורות  דקות  לאחר  עזרה. 
את  לי  לקחו  צבאי,  סיוע  הגיע 
והמתנו  לג'יפ,  אותי  העלו  הנשק, 
מוטי  רגעים  באותם  לאמבולנס. 
עוד היה בחיים אך מחוסר הכרה. 
העמק  חולים  לבית  אותנו  פינו 
התדרדר  מצבו  בערב  בעפולה. 

ולאחר יומיים הוא נפטר". 
שבע  נשואים  היו  ומוטי  מולי 
שנים עד היום הנורא ההוא. מולי 
הייתה פרודה מבעלה אבי ביתה 
הימים  באחד  כשהכירו.  הקטנה 
אוטובוס,  בתחנת  המתינה  היא 
כשמוטי עצר לה עם רכבו ולקח 

אותה טרמפ. האהבה בין השניים 
ולאחר  במהרה,  תאוצה  צברה 
מולי  החליטה  קצרה  תקופה 
עם  ולהתחתן  מבעלה  להתגרש 
"זאת הייתה אהבה ממבט  מוטי. 
אותו  "כשהכרתי  נזכרת.  ראשון" 
 .28 בן  היה  הוא   ,24 בת  הייתי 
זוג,  נהיה  שאנחנו  טבעי  היה  זה 
למרות שהייתי נשואה". לזוג נולדו 
כיום  ואור,  חן  תאומים:  בנים  שני 

בני 27.

איך התמודדת עם האובדן כשיש 
לך שלושה ילדים?

כמו  לא  זה  קשה.  קשה  "קשה 
תמיד  איכשהו  שהאבא  גירושים, 
להיות  חייב  אתה  פה  ברקע. 
זה  יחד.  ואימא  אבא  של  דמות 
יתר,  במידת  אותם  לפנק  אומר 
להם, לטפל בהם, להשגיח  לתת 
להרגיש  להם  לתת  ולא  עליהם 
תחושה של אובדן, זה מאוד קשה. 
מאוד  קשים  להיות  הפכו  החיים 
מוטי  של  המצב  הפיגוע.  מאז 
ידעתי  הפיגוע,  לאחר  חמור  היה 
הייתה  אבל  מזה  ייצא  לא  שהוא 
שלא  כזה  חלום  מין  זה  תקווה. 
מתעוררים ממנו. כל יום עד היום 
לפעמים כשאני קמה בבוקר אני 
קרה  לא  זה  אולי  לעצמי  אומרת 
בלילה  פעמים  הרבה  באמת. 
הייתי אומרת לעצמי שאולי זה לא 
אני  לישון  אלך  אם  שאולי  קרה. 
הזה.  מהחלום  בבוקר  אתעורר 
מבין  ואתה  עוברות  השנים  וכך 
שלא מתעוררים וזאת המציאות".

מאז המקרה הטרגי חייה של מולי 
בגיל 32 בלבד,  השתנו לחלוטין. 
נאלצה להתמודד עם אובדן בעלה 
שלושה  של  גידול  ועם  האהוב 
ילדים קטנים. את המשפחה פקדו 
איתם  רבות  כלכליות  צרות  גם 
היום.  עד  להתמודד  מולי  נאלצת 
חזקה.  מאוד  אישה  אני  "תראה, 
אבל אני ממש מתגעגעת לתקופה 
לבנות  תוכניות  לנו  היו  מוטי.  עם 
לפנינו,  היו  החיים  וכל  יחד  בית 

פתאום הכול קרס".
מכה נוספת נחתה על מולי בשנת 
היו  התאומים  בניה  שני   :2006
הורשעו  בתקרית,  מעורבים 

בפלילים ונידונו למאסר.

"אין לי מושג עד היום מה היה שם 
מהמקרה  כתוצאה  אך  בדיוק, 
למכור  גם  נאלצתי  הזה  הנורא 
הייצוג  את  לממן  כדי  הבית  את 
המשפטי של הילדים ולשלם את 
היום  עליהם.  שהוטלו  הפיצויים 
אני עובדת בניקיון בית ספר מ 8 
בבוקר עד 5 אחה"צ. אני נאלצת 
וחובות  הוצל"פ  עם  להתמודד 

בלתי נגמרים". 
מהכלא,  השתחרר  אור  בינתיים 
וחן,  בתשובה  חזר  ואף  התחתן 
ואבא  בתשובה  חזר  כן  שגם 
לו  נותרו  בכלא.  עדיין  לילדה 

שנתיים לרצות עד לשליש. 
"שחרר אותי כמו שאתה משחרר 
אבי"   את  שרצחו  המחבלים  את 
החנינה  בבקשת  חן  מבקש  כך 
שמעון  המדינה,  לנשיא  שהוגשה 
פרס. חן הגיש את בקשת החנינה 
שנודע  לאחר  יולי 2013,  בחודש 
לו כי רוצחי אביו נמנים עם 104 
שצפויים  הפלסטינים  האסירים 
הישראלי  מהכלא  להשתחרר 
ומתן  המשא  חידוש  בעקבות 
פורט  בבקשה  הפלסטינים.  עם 
למשבר  הוביל  האב  רצח  כי 
בקשת  ביותר  קשה  משפחתי 
רחבה של נושאים, הן בפן הנפשי 
בבית  שרר  אשר  הרוח  והלך 
והן  הכלכלי,  בפן  הן  המשפחה, 
במהלך  חן  של  האישי  בביטחון 
צעיר. וכנער  כילד  חייו  שגרת 
האב  רצח  כי  נטען  בנוסף 
בהם  טווח,  ארוכי  לנזקים  הביא 
הנשירה מהלימודים וההסתבכות 

בפלילים. 

לתקווה,  בסיכוי  שנאחזת  מולי, 
מצפה לנס מהנשיא "אני בלי בית, 
עובדת כל היום וחיה בצמצום רב. 
הבית הזה לא ראה אור כבר המון 
שנים. הייתי רוצה מחווה מהנשיא 
– מין הראוי שאם הוא שיחרר את 
גם  שישחרר  מוטי,  של  הרוצחים 
את הבן שלי. אני נמצאת בחובות 
הייתי  בהוצל"פ.  תיקים  לי  ויש 
עליי  יחוס  הנשיא  שכבוד  רוצה 
שלי,  הבן  ויחון את  ועל משפחתי 

שמאז גם חזר בתשובה".

"הבית הזה לא ראה אור 
כבר הרבה שנים" 

חיים לא קלים עברו על מולי ביטון )52( מחדרה: לאחר שאיבדה את בעלה 
מוטי בפיגוע ירי בשנת 92 ביישוב גנים בצפון השומרון, מצאה עצמה 

במרכזה של סערה נוספת: שני בניה הורשעו בפלילים ונכלאו. לאחרונה 
שוחררו רוצחי בעלה יחד עם מחבלים נוספים במסגרת חידוש המו"מ עם 

הפלסטינים

צדקוני-סיון משרד עו"ד
צדקוני עודד, עו"ד

סיון תמר, עו"ד

• משרדנו מתמחה בטיפול בתביעות נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה

• ליווי ויצוג בהגשת תביעות לביטוח הלאומי

 • יצוג בועדות רפואיות ובועדות רפואיות לעררים

• יצוג בהליכים בבתי משפט ובביה"ד לעבודה

• משרדנו בעל 20 שנות ניסיון ביצוג נכים

• טיפול אישי לכל פונה

רח' נחל איילון 37, ת.ד. 57232, תל אביב, מיקוד 61571
www.zslaw.co.il ,03-6812777 :טל: 03-6813322, פקס
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עומר יעבץ ©חבר הארגון® צחי ביטון
רפאל שיין

משרד עורכי דין ונוטריון

ייעוץ משפטי ראשוני חינם° מענה אנושי ¥≥ שעות ביממה
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טיפול בזכויות נכי צה¢ל¨ נפגעי פעולות איבה וטרור¨
נכי ביטוח לאומי∫ תביעות לקצבאות ניידות¨ נכות¨ 

שירותים מיוחדים¨ עבודה ופטור ממס הכנסה

ערעורים לבתי המשפט וועדות הערר

ייצוג בפני ועדות רפואיות בפני המוסדות השונים

טיפול בעמותות¨ אגודות שיתופיות והסכמים שונים

יעוץ וטיפול בתביעות נגישות כנגד מוסדות ובתי עסק

פלילי צבאי

דיני עבודה ורישוי עסקים

מחברי ספרי הלימוד 
המובילים בנושא∫ 

נכי צה¢ל 
ונפגעי האיבה

±≥ שנות טיפול בנכי צה¢ל ובנפגעי פעולות איבה

משרד עורכי דין ונוטריון

ובנפגעי פעולות איבה

משרד עורכי דין ונוטריון

לפרסם  המעוניין  כל 
נא  זה  בביטאון  מודעה 

ליצור קשר עם מיכאל
054-2272208



במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין הארגון לבין המוסד לביטוח לאומי נערכות מדי חודש 
פגישות עבודה בין גליה עידן, מנהלת תחום נפגעי  פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, לבין 

עו"ד הדר אהרן-מועלם, מנהלת המחלקה המשפטית בארגון.

שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

נידונים  אלו  פגישות  במסגרת 
שבטיפול  פרטניים  מקרים 
בארגון  המשפטית  המחלקה 
בעיות  לפתרון  להביא  במטרה 

של חברי ארגון.
שהתקבלו  פניות  מס'  בעקבות 
לחמי  הזכאות  בעניין  בארגון 
במהלך  עידן,  גב'  נפגשה  מרפא, 
האחרונה  החודשית  הפגישה 
את  בפניהם  וסקרה  הפונים  עם 
תנאי  ואת  מרפא  לחמי  הזכאות 
"השטיח  חברת  עם  ההסכם 

המעופף".
ההטבה  כי  הסבירה  עידן  גב' 
לטיפול בחמי מרפא אותה מחוייב 
לתת המוסד לביטוח לאומי הינה 
הטיפולים וכי הלינה בבית המלון 
מאחר  הניתנת  "תוספת"  הינה 
לעיתים  ממוקמים  מרפא  וחמי 
המלח  כים  מרוחקים  במקומות 

וטבריה.
אינה  למלון  וההטבה  מאחר 
לא  בהוראות  המעוגנת  ההטבה 
לאומי  לביטוח  במוסד  מחוייבים 
ע"י  שניתנים  מלון  בתי  לאותם 
משהב"ט לנכי צה"ל הזכאים למי 

מרפא.
גב' עידן הסבירה כי בעבר המוסד 
על  הסתמך   לאומי  לביטוח 
הביטחון.  משרד  של  ההסכמים 
עם זאת, בשנים האחרונות  קבע 
החשב הכללי של משרד האוצר 
לאומי  לביטוח  המוסד  על  כי 
לצאת למכרזים נפרדים והמוסד 
לחבור  יכול  אינו  לאומי  לביטוח 

להסכמים של משרד הביטחון.
המכרזים,  חובת  לחוק  בהתאם 
נקבע במכרז של מרכז הזמנות 
לעלות  מקסימלי  רף  מלון  לבתי 
פי  כל  נקבע  המחירים  רף  חדר. 

תעריפי  משרד התיירות.
נמוך  מחירים  רף  קביעת  עצם 

שזכאי  למי  חדר  בעד  יותר 
והגדלת  לשינוי  גרם  לטיפולים 
גובה ההשתתפות של מי שנלווה 

לנכה. 
המעופף"  "השטיח  עם  להסכם 
שהסכימו  מלון  בתי  רק  נכנסו 

לרף המחירים שהוצע במכרז.
עידן  גב'  ענתה  ההסבר  בסיום 

לשאלות המשתתפים. 

את  לצרף  כדי  בעבר  שאלה: 
מחיר  לשלם  נתבקשנו  הזוג  בני 
מחיר  על  מדובר  כיום  סביר, 
ונכים   ₪  3000-3500 כ-  של 
שאינם זכאים למלווה, לא יכולים 
אף  ולעיתים  זוגם  בני  את  לצרף 

נאלצים לוותר על הטיפולים. 
לאומי  לביטוח  המוסד  תשובה: 
יגרום  שהדבר  לכך  ער  היה  לא 
בעלויות  משמעותית  להגדלה 
לנכים  המתלווים  הזוג  בני  של 
והדבר  למלווה(  זכאים  )שאינם 
המכרז  כשיפתח  בחשבון  ילקח 

הבא.

לשטיח  כשמתקשרים  שאלה: 
המעופף ומבקשים מלונות נמסר 

כי אין הקצאות.
וההסכם התחיל  תשובה: מאחר 
ברבעון האחרון של שנת 2013 
הרי שניתנה רק 1/3 מההקצאה, 
עם  המתינו  רבים  זכאים  מנגד 
הזמנת חמי מרפא להסכם החדש 
ולכן ההקצאה לא הספיקה. החל 
הקצאה  תפתח   2014 מינואר 
לידי  לבוא  אמור  והדבר  שנתית 

ביטוי גם בכמות המלונות.

למרכז  מתקשר  כשאני  שאלה: 
ההזמנות אני ממתין זמן רב ולא 

נענה.
להסכם  בהתאם  תשובה: 

 8 ל-  מחויב  המעופף"  ה"שטיח 
זמן סביר.  תוך  ולענות  מוקדניות 
אני מגיעה לביקורת פעם בחודש 
מוקדניות.   8 נוכחות  פעם  ובכל 
בנוסף, הוצאנו דו"ח זמני המתנה 
ולפיו השיחות נענות תוך דקה עד 
דקה וחצי, עם זאת, אנו ממשיכים 

במעקב.

שאלה: באיזור טבריה יש הסכם 
עם מלון גלאט כשר אחד המרוחק 
מרחק של 35 דקות נסיעה לכל 
כיוון. כשמדובר בנכה נסיעה של 
מס'  במשך  כיוון  לכל  דקות   35
לאחר  הנסיעה  ובמיוחד  ימים, 

הטיפול, בעייתית מאוד.
אך  מובנת,  הבעיה  תשובה: 
גלאט  מלונות  היו  לא  לצערנו 
המקסימלי  לרף  שהסכימו  כשר 

של משרד התיירות.
  

בנוסף הועלו בפני גב' עידן בעיות 
פרטניות אותן הבטיחה לבחון.

הבעיות  כל  כי  ציינה  עידן  גב' 
הדרגים  לידיעת  יועברו  שהועלו 
האם  ולבדיקה  באגף  הגבוהים 
את  ידעה  בנוסף  לסייע.  ניתן 
הנוכחים כי לאור הבעיות העולות 
חברת  עם  פגישה  האגף  יזם 
שתתקיים  המעופף"  "השטיח 
לקראת סוף חודש דצמבר 2013 
ואפשרות  התלונות  יבחנו  ובה 

ההתגמשות של החברה הזוכה.
צביקה  ציין  הפגישה  בסיום 
הארגון  ראש  יושב  פוזיס-שחק, 
בעניין  לפנות  הארגון  בכוונת  כי 
הנושאים הדורשים טיפול  עקרוני 
לדרגים הגבוהים במוסד לביטוח 
פתרונות  למצוא  בכדי  לאומי 

נאותים לבעיות אשר הועלו.

לעובדת  פנתה  החבר  של  זוגו  בת 
יהשיקום למימוש המלצת הרופא ובי
יאושר השי כי לחבר הארגון  יקשה 

במוסד  זאת,  עם  הלוחם,  בבית  קום 
לביטוח לאומי דרשו כי השיקום יעשה 

יבמרכז שבעיר מגוריו ולא בבית הלו
חם.

בת זוגו של חבר הארגון פנתה לעו"ד 
הדר אהרן-מועלם, מנהלת המחלקה 
לקבל  בבקשה  בארגון,  המשפטית 
מכתב המאשר לבית הלוחם כי חבר 
הארגון הינו נפגע פעולות איבה, תוך 
אף  מוכנה  היא  כי  מדגישה  שהיא 
לשאת בהוצאות המנוי לבית הלוחם 
לאור חשיבות השיקום בבית הלוחם 

לחבר הארגון.
המ המחלקה  מנהלת  פניית  ילאחר 
הש אושרה  הלוחם,  לבית  ישפטית 

בית  ע"י  הארגון  חבר  של  תתפותו 
הלוחם.

המחלקה  מנהלת  פנתה  במקביל 
המשפטית לעובדת השיקום ופירטה 
לאשר  יש  בגינן  הסיבות  את  בפניה 

ילחבר הארגון את שיקומו בבית הלו
חם, חרף העובדה שבית הלוחם אינו 

בעיר מגוריו של החבר.

במכתב הובהר כי בהתאם להוראות 
לנכים  מיועד  "המועדון  השיקום  אגף 
שאינם ברי שיקום תעסוקתי, או אינם 
שיקומית  למסגרת  להשתייך  יכולים 

יאחרת, נכים הנמצאים בתקופת המ
להיות  להם  מאפשרת  שאינה  תנה 
למסגרת  וזקוקים  בשכר,  מועסקים 

ימשקמת מבחינה תעסוקתית / חב
רתית / רגשית.

הינה  במועדון  ההשתתפות  מטרת 
יקידומו של המשתתף במיומנויות וב

תיפקודים היום- יומיים, מתן מסגרת 
יחברתית תומכת, מתן מסגרת העס
יקה בעלת משמעות והמקדמת שיקו

מית, מתן מסגרת תחזוקתית למניעת 
הידרדרות תיפקודית / נפשית".

פרסה  המשפטית  המחלקה  מנהלת 
ראוי  בגינם  הסיבות  את  בפנייתה 

ילשקם את חבר הארגון בבית הלו
יחם, בין היתר, צוין במכתב כי תחו

אשר  איבה,  נפגע  של  השייכות  שת 
להצלחת  רבות  לתרום  כדי  בה  יש 
השיקום, הינה חזקה יותר כאשר הוא 

נמצא בחברת נכי צה"ל.

האיבה  נפגעי  של  הצורך  כי  הודגש 
לקבלת אישור כי החברה מתייחסת 
רק  ולא  צה"ל,  נכי  אל  כמו  אליהם 
בחוק,  הזכויות  השוואת  של  במובן 

הינו ברור וידוע.

ציינה  המשפטית  המחלקה  מנהלת 
יעוד כי בעולם מתוקן, הרי שהיו לא

לוחם, שהיו מספקים  היציג בתי  רגון 
לחבריו מסגרת שיקומית, אך לצערנו, 

אין לארגון היציג, את האפשרות הזו.
עמו  הרוח"  "הלך  כי  הודגש  במכתב 
השיקומית,  למסגרת  הנפגע  מגיע 
מהצלחת  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 
שיקומו וכי קיים חשש כי שיקומו של 

יהנפגע במסגרת שיקומית שאינו מעו
יניין בה, נועד לכישלון, לאור התנגדו

תו להשתתף בהן ולאור "הלך הרוח" 
השיקו למסגרת  יגיע  עמם  יהשלילי 

מית.

יכשבועיים לאחר פניית מנהלת המ
עובדת  אישרה  המשפטית  חלקה 
בבית  השיקום  מימון  את  השיקום 

הלוחם.

סיוע לנכה בפעולות איבה בקבלת מימון שיקום 
בבית הלוחם

איבה,  פעולות  אלמנת  של  ביתה 
לארגון  פנתה  היציג,  הארגון  חברת 
בבקשה לסייע לה להגדיל את מס' 

שעות הסיעוד שאושרו לאמה.
לחברת  אושרו  כשנתיים  לפני 
לאומי,  לביטוח  המוסד  ע"י  הארגון 

9.5 שעות סיעוד.

שחלה  לאחר  חודשים,  מספר  לפני 
החמרה במצבה של חברת הארגון 
נוספות,  סיעוד  לשעות  נזקקה  והיא 
לאומי  לביטוח  למוסד  ביתה  פנתה 
בבקשה להגדיל את מספר השעות.

פנתה  הארגון  חברת  של  ביתה 

מאחר  אולם  סיעוד,  למחלקת 
איבה  פעולות  אלמנת  הינה  ואמה 
השיקום  לעובדת  לפנות  עליה  היה 
במוסד לביטוח לאומי, אך מידע זה 

לא הובהר לה.
בעקבות פנייתה של הבת למנהלת 

עו"ד  בארגון,  המשפטית  המחלקה 
מנהלת  פנתה  אהרן-מועלם,  הדר 
לעובדת  המשפטית  המחלקה 
השיקום וביקשה את טיפולה הדחוף.
את  לבת  שלחה  השיקום  עובדת 
מילויים  ולאחר  הדרושים  הטפסים 
השיקום  לעובדת  הטפסים  הוחזרו 

להמשך טיפולה.

המשפטית  המחלקה  מנהלת 
בארגון ליוותה את הטיפול בבקשה 
עד לקבלת האישור להגדלת מספר 
שבועיות  שעות   43 ל-  השעות 

שערכן הכספי כ- 1,900 ₪.

סיוע לאלמנת פעולות איבה בקבלת שעות סיעוד

המחלקה המשפטית

ביתה של אלמנת פעולות איבה, חברת הארגון היציג, פנתה לארגון בבקשה לסייע לה להגדיל את 
מס' שעות הסיעוד שאושרו לאמה.לפני כשנתיים אושרו לחברת הארגון ע"י המוסד לביטוח לאומי, 

9.5 שעות סיעוד.

לנכה פעולות איבה בדרגת נכות של 56%, חבר הארגון, הומלץ ע"י רופאו להתחיל 
בתוכנית שיקומית )לא תעסוקתית(.בהמלצתו ציין הרופא 2 מרכזים לתוכנית השיקום, אחד מהם 

בעיר מגוריו של החבר והשני בבית הלוחם בעיר הקרובה למקום מגוריו של חבר הארגון.
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להגדיל תמונות אמנון יהושוע ושרה



אין  אלו  קוגניטיביים  קשיים  לאור 
לחבר הארגון יכולת להבין, עפ"י רוב, 

ול יאת המשימות המבוקשות ממנו, 
עיתים קרובות הוא נקלע למצבים של 
חוסר הבנה ו/או הבנה חלקית, ולאור 
הירידה בזכרון הוא אף שוכח במהרה 

את המשימות המבוקשות.

לפני מספר חודשים ביקר פקח מחוץ 
לביתו של חבר הארגון המשפץ את 
שקי  במספר  הבחין  הפקח  ביתו. 
הארגון  לחבר  והורה  בנייה  פסולת 

לפנותם.
יחבר הארגון התחייב לפנות את הש

שעתיים  ולאחר  שעתיים  תוך  קים 
פינה את שני שקיו.

עם זאת מששב הפקח וראה כי ישנם 
מסר  הוא  פונו  שלא  נוספים  שקים 

לחבר הארגון הודעה לתשלום קנס.

אשתו של חבר הארגון פנתה לעירייה 
את  לבטל  בבקשה  מגוריה  במקום 
הודעת הקנס, אולם בקשתה נדחתה.

באר המשפטית  המחלקה  ימנהלת 
גון, עו"ד הדר אהרן-מועלם, החליטה 
לפנות שוב לעירייה, מאחר ובבקשה 
הראשונה לא הובהר מצבו של חבר 

יהארגון אשר סביר להניח הוביל לט

עות.
מנהלת המחלקה המשפטית הבהירה 

יכי בשל נכותו של החבר והירידה בי
לא  כי  ניראה  הקוגנטיביות  כולותיו 
הבין את דרישות הפקח במלואן ו/או 

לא זכר אותן במלואן.
העובדה  כי  במכתב  הובהר  עוד 
שחבר הארגון רוקן 2 שקים מעידה כי 
כוונתו היתה למלא את שנדרש וכי אי 
מילוי של דרישה אחרת, בהנתן מצבו 
ובתום  בטעות  נעשתה  הקוגניטיבי, 

לב.

המחלקה  מנהלת  פניית  בעקבות 
בעירייה  הוחלט  בארגון  המשפטית 
לבטל את הודעת תשלום הקנס בשל 

הנסיבות המיוחדות.

סיוע לנכה פעולות איבה בביטול קנס בגין 
אי פינוי אשפה

פעולות  נפגע  היציג,  הארגון  חבר 
לארבעה  אב  ראש,  פגוע  איבה, 
ילדים קטינים, אשר אינו עובד בשל 
ילדיו  על  לשמור  כשיר  ואינו  נכותו 
לקבל  בידו  שיסייע  לארגון  פנה 

הפרשי השתתפות במימון צהרון.

בשל  כי  סברו  ואשתו  הארגון  חבר 
זכאים  הם  הנמוכות  הכנסותיהם 
במימון  התמ"ת  ממשרד  להנחה 
שמונה  במשך  ולפיכך  הצהרון 
חודשים שילמו לצהרון סכום מופחת 
בהתאם  החזרים  מהמל"ל  וקיבלו 
הקובעת  השיקום  אגף  להוראת 
מעון  במימון  להשתתפות  זכאות 
בפועל  ההוצאות  בגובה  צהרון,  או 
 ,₪  3,000 כ-  של  לתשלום  עד 
של  עצמית  השתתפות  בניכוי  זאת 
350 ₪ לחודש לבית אב, בהתקיים 

התנאים המצטברים הבאים:

של  נכות  דרגת  נקבעה  לנכה   .1
מעל 20% מתוכם לפחות 10% בגין 

פגיעת נפש או פגיעת ראש.

2. לנכה ילד אשר גילו מתחת ל-6 
)לפי  חובה  גן  סיים  טרם  או  שנים 

המאוחר(.

)בחוו"ד מקצועית( כי בגין  3. נקבע 
מצבו הנפשי ותפקודו הלקוי יש צורך 

בהוצאת ילדיו למעון או לצהרון.

במהלך חודש אפריל 2013, התברר 
להנחה  זכאים  אינם  כי  הזוג  לבני 
את  לצהרון  לשלם  נדרשו  ולפיכך, 
הפרש התשלום בסך של 3,200 ₪ 

עבור שמונה חודשים.
משפנה חבר הארגון למוסד לביטוח 
לאומי, בבקשה להשתתפות המל"ל 
בתשלום ההפרש הנ"ל, נמסר לו כי 
גבוה  לצהרון  שילם  אותו  ההפרש 
הקבוע  לחודש  המירבי  מהסכום 
בהוראה ולפיכך, אינו זכאי לקבלת 

החזר בגין הפרש התשלום.
מנהלת  אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד 
בארגון  המשפטית  המחלקה 
הנפגע  של  השיקום  לעובדת  פנתה 
טכני  בעניין  מדובר  כי  והבהירה 
התמ"ת  לו  נמנע  היה  אשר  בלבד 

היה מעביר החלטתו במועד מוקדם 
יותר.

המחלקה  מנהלת  הסבירה  עוד 
הזוג  בני  ידעו  לו  כי  המשפטית 
להנחה  זכאים  אינם  כי  מראש 
חודש  שמדי  הרי  התמ"ת,  ממשרד 
של  סך  הצהרון  עבור  משלמים  היו 
לביטוח  למוסד  מגישים   ,₪  2,050
לאומי קבלות בסך זה )העומד ברף 
בגינן  ומקבלים  בהוראות(  הקבוע 

החזר.

ציינה  המשפטית  המחלקה  מנהלת 
נדחתה  שבקשה  עולה  כי  בפנייתה 
הזוג  בני  נאלצו  רק משום שבפועל, 
לשלם לצהרון את הפרש התשלום 
בסך של 3,200 ₪ בחודש אחד ולא 

בפריסה לשמונה חודשים
 בפריסה לשמונה חודשים.

המחלקה  מנהלת  פניית  בעקבות 
שוב  נבחנה  בארגון  המשפטית 
אושר  הארגון  ולחבר  הבקשה 

ההחזר בסך של 3,200 ₪.

סיוע בקבלת החזר עבור צהרון לנכה פעולות איבה
חבר הארגון היציג, נפגע פעולות איבה, פגוע ראש, אב לארבעה ילדים קטינים, אשר אינו עובד בשל 

נכותו ואינו כשיר לשמור על ילדיו קיבל הפרשי השתתפות במימון צהרון בעקבות סיוע הארגון.

נכה פעולות איבה, חבר הארגון היציג, המוכר, בין היתר, בגין פגיעת ראש, פנה לארגון היציג לאחר 
שבקשתו לביטול דו"ח בגין אי פינוי אשפה נדחתה. מאז פציעתו סובל חבר הארגון מירידה משמעותית 
ביכולותיו הקוגנטיביות, בין היתר, ירידה ביכולת המחשבתית ובתפקודי הזיכרון. כמו כן, הוא סובל 

מקשיים משמעותיים בפיצול הקשב

ועדת כספים
יו"ר הועדה - אמנון יהלומי.

יפעילות ועדת כספים התרכזה בהע
כספים  בוועדת  הארגון  תקציב  ברת 
אותם.  אישרו  אשר  הארגון,  ובוועד 
תקציב הארגון לשנת 2013 עומד על 

4.686 מיליון ש"ח.
יהשנה עמדנו בתקציב ובסעיפיו השו

ישיבות  התקיימו  השנה  במשך  נים. 
וועדת כספים אחת לחודש. בישיבות 
הארגון  הוצאות  כל  את  בדקנו  אלה 

ילפי סעיפיו, ואישרנו את הדוחות החו
דשיים. כגזבר השתתפתי גם בוועדת 
תרבות ועקבתי אחר פעילות הוועדה 
במשך  השונים  הפרויקטים  והוצאות 
וועדת  אחר  עקבתי  כן,  כמו  השנה. 
רווחה אשר עמדו בתקציבם לחלוקת 

הלוואות ומלגות.
מנה עם  יחד  האחרונים,  יבחודשיים 

ובשיתוף  גולמן,  גלית  החשבונות,  לת 
פעולה עם רו"ח דני בניטה, אנו מכינים 
2014, אשר יובא לוועי  תקציב לשנת

דת כספים ולאחר אישורו יובא לוועד 
לאישור הסופי.

ועדת הנצחה
יו"ר הועדה - יוסי מנדלביץ'.

יתקופת פיגועי הטרור הגדולים שנס
תיימה במלחמת לבנון השנייה נמצאת 
הבינו  רב  באיחור  מאחורינו.  שנים   7
להגן  יש  כי  אצלנו  ההחלטות  מקבלי 
על האזרחים לא רק בהתקפיות בקווי 
הגבול ובשטחי האויב אלא גם בהגנה 

יפיזית בשטחי המדינה. אצלם זה הח
לטה לבנות או לא לבנות גדר- אצלנו 

זה אובדן ושכול.
כיום נותר לנו לזכור ולהנציח.

המצב  והמוניציפלי  האישי  במישור 
נסבל. יש ועדות הנצחה עירוניות רבות 

המקיימות את החוק. לעומת זאת יש 
מספר רשויות מקומיות גדולות שבהן 
כל קידום עניינינו בנושא הנצחה כרוך 

במאבק בירוקרטי רב. 
במישור הלאומי מאבקנו להנצחה של 
חללי הטרור בהיכל ההנצחה הלאומי 
הגשנו  צלח.  לא  הרצל,  בהר  המוקם 
בג"צ אך נדחינו חזרה למישור הפוליטי 
ע"י השופטים שנמנעו שוב מלהגיש לנו 

את הסעד הצודק כל כך.
בתקופה האחרונה אנו מקיימים מגעים 

יאינטנסיביים עם גורמים פוליטיים שו
נים במטרה לממש את הזכות והחובה 
להנציח את חללי הטרור בהר הרצל. 

נקווה שמאמץ זה יצליח.
ועדת  במסגרת  פועלנו  את  נמשיך 
נדרש  עוד  כל  הארגון  של  ההנצחה 
ציבורית  יקודם  הטרור  חללי  שזכר 

ואישית.

ועדת תרבות
יו"ר הועדה - יהושע כהן.

צחוק  בסדנת  השנה  את  התחלנו 
חברת  בהנחיית  בארגון  שהתקיימה 

הארגון חיה וסרמן.
וחנוכה  פורים  מסיבות  קיימנו  בנוסף 

יבשלושה מוקדים: מרכז, חיפה וירוש
לים. 

הרמות  ערכנו  השנה  ראש  לקראת 
כנסת,  בנוכחות חברי  כוסית בארגון 

יחברי הארגון, מתנדבי הארגון ומכוב
דים נוספים.

השנה לראשונה קיימנו טיולים לחמת 
יגדר בשלושה מחזורים  והמשכנו במ

סורת ימי הכיף לילדי הארגון. 
בר  אירוע  את  הפקנו  שנה  בכל  כמו 
ובת המצווה המסורתי שהיה גם השנה 
מרהיב ומרגש. גם השנה הופק האירוע 

ובהש חשמל  חברת  של  יבחסותה 
יתתפות חברי כנסת ומכובדים וברא

שם שר הרווחה וכבוד נשיא המדינה. 
בימים אלו אנו מממשים את פרוייקט 
"נופש חלומי", פרויקט ראשוני וניסיוני, 

מחזו שלושה  מתקיימים  יבמסגרתו 
ימים  שלושה  בנות  חופשות,  של  רים 
כל אחת במלון לאונרדו חיפה וכוללות 

טיולים באיזור חיפה. 

וועדת רווחה
יו"ר הועדה - שרה קמחי.

ועדת  אישרה   2013 שנת  במהלך 
רווחה 151 הלוואות  לחברי הארגון, 
בסכום כולל של 1.23 מיליון ש"ח וכן 
53 מלגות לחברי הארגון בסכום כולל 

של 81,300 ש"ח .
הרווחה  ועדת  מקבלת  חודש,  מדי 
הלוואות  לבקשת  חברים  של  פניות 
או מלגות . הוועדה  בוחנת קריטריונים 

ישונים כמו: האם הם חברי הארגון ומ
קבלי גמלה מהביטוח הלאומי כנפגעי 
חוב  להם  נשאר  האם  איבה,  פעולות 
בדיקות  לאחר  רק  קודמת.  מהלוואה 
ההלוואה  את  מאשרת  הוועדה  אלו 
החבר  של  ההחזר  ליכולת  בהתאם 

ארגון.
ליושבי  להודות  מבקש  הארגון  ועד 
המסורה  עבודתם  על  הוועדות  ראש 

יולהודות במיוחד לחברי הועדות השו
נות אשר תורמים מזמנם ומרצם למען 

רווחת חברי הארגון וקידום מטרותיו.
איבה , האם נשאר להם חוב מהלוואה 
קודמת . רק לאחר בדיקות אלו הוועדה 

ימאשרת את ההלוואה בהתאם ליכו
לת ההחזר של החבר ארגון .

ליושבי  להודות  מבקש  הארגון  ועד 
המסורה  עבודתם  על  הוועדות  ראש 

יולהודות במיוחד לחברי הועדות השו
נות אשר תורמים מזמנם ומרצם למען 

רווחת חברי הארגון וקידום מטרותיו.

של   103 במוקד  עבדה  האלמנה 
שנים  מס'  לישראל  החשמל  חברת 
וחוזה העסקתה היה אמור להסתיים 

בסוף השנה הנוכחית.

פטירתו  מאז  כי  הסבירה  האלמנה 
עבורה  מהווה  עבודתה  בעלה  של 
והן  כלכלית  מבחינה  הן  עוגן, 
מבחינה מנטלית. הידיעה כי יש לה 
מחזקת  בבוקר  אליה  לקום  עבודה 

את ידיה לאין שיעור.

בעבודתה  קודמה  אשר  האלמנה 
עד  במהירות,  החשמל  בחברת 
ואף  ניהולי  צוות  ראש  של  לתפקיד 
חששה  מצטיינת,  לעובדת  נבחרה 

כי תישאר מחוסרת עבודה.

מנהלת  אהרן-מועלם,  הדר  עו"ד 
היציג,  בארגון  המשפטית  המחלקה 
לגורמים הרלוונטים בחברת  פנתה 
וביקשה כי בשל  החשמל בישראל, 
האלמנה,  של  המיוחדים  נתוניה 

לה  ליתן  האפשרות  בחיוב  תשקל 
חוזה  את  להאריך  ו/או  קביעות 

העסקתה.
לאחר בחינת הבקשה הוחלט לבחון 
את זכאותה של האלמנה לקביעות 
שדנה  הועדה  הומניטריים.  מטעמים 
החליטה  האלמנה  של  בעניינה 

להעניק לה קביעות מטעמים אלו.

לאלמנה  מאחל  היציג  הארגון 
הצלחה בהמשך עבודתה.

סיוע לאלמנת בקבלת קביעות מטעמים הומניטריים
אלמנת פעולות איבה, חברת הארגון היציג, אשר שכלה את בעלה לפני כשנה וחצי ונותרה לטפל 

לבדה בשתי בנותיה הקטינות פנתה לארגון היציג בבקשה לסייע לה לשמור על מקום עבודתה.

דו"ח ועדות הארגון
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מנדלביץ  יודע  שלא  למי 
של  הועד  נציגי  הם  ויצחק 
מנדלביץ,  היציג.  הארגון 
הורים  נציג  לתאומים,  אב 
הנצחה,  ועדת  ויו"ר  שכולים 
מסקטור  ועד  חבר  ויצחק 
קשרי  על  ואחראי  הנכים 
מנדלביץ,  בכנסת.  הארגון 
בתל  כיום  מתגורר   62 בן 
אביב, איבד את בנו תוך כדי 
שהוא משוחח איתו בטלפון. 
"סיפרתי לו בדיחה בטלפון, 
הוא אמר לי אבא אני אוהב 

התנתקה.  השיחה  ואז  אותך 
אלו היו המילים האחרונות שלו" 
שכל  מנדלביץ  בכאב.  נזכר 
את בנו יובל, שהיה בן 13 וחצי 
בשנת   37 קו  בפיגוע  במותו, 
פיגוע  באותו  בחיפה.   2003
אזרחים  עשר  שבעה  נהרגו 
משישים  ולמעלה  תמימים 
התאבדות  בפיגוע  פצועים 
"הבן  בעיר.  מוריה  בשדרות 
שלי חזר מבית הספר, הוא היה 
חוש  עם  לטייל  שאהב  מנהיג, 
הומור מפותח. פתאום הקו נדם 

ולא שמעתי אותו יותר".

שמשהו  הרגשה  לך  הייתה 
נורא קרה?

התחילו  הביתה  "כשהגעתי 
פיגוע.  שהיה  טלפונים  להגיע 
ריח  הרחתי  למקום.  רצתי 
זה  באוויר.  חרוך  בשר  של 
האוטובוס  מזעזע,  מחזה  היה 
השרוף, הזכוכיות שהיו פזורות 
בכל מקום, מחזה שאי אפשר 

לשכוח". 

איך מתמודדים עם האובדן?
"האירוע שינה את חיי. עד היום 
זה  למה  עצמי  את  שואל  אני 
קרה לי, זה הופך לך את החיים 
עצמך  את  שואל  אתה  לגמרי. 
מה עשית בחיים שזה קרה לך 
פילוסופיות  שאלות  ואינספור 
השכול  מענה.  ללא  שנותרות 
לא  שאני  יום  אין  יומיומי,  הינו 
את  רואה  אני  עליו,  חושב 
הספיקו  שכבר  שלו,  החברים 
התחתנו.  חלקם  צבא,  לסיים 
אם הוא היה חי הוא היה אמור 

להיות היום בן 24 וחצי".

ארגון  ועד  חבר  יצחק,  מוקי 
 59 בן  איבה,  פעולות  נפגעי 
יצחק   .+3 נשוי  שאן  מבית 
 33 מזה  ביטוח  סוכנות  בעל 
בפיגוע  בידו  נפגע  יצחק  שנה. 

הליכוד  בסניף  שהתרחש 
שהיה  יצחק   .2002 בשנת 
שהתמודד  ביבי,  במחנה  פעיל 
שרון,  אריק  מול  בפריימריז 
כשלפתע  בסניף,  עצמו  מצא 
חמושים  מפגעים  שני  הגיחו 
יורים  שהם  תוך  ברימונים 
צרורות לעבר הנוכחים. באותו 
פעילים.  שישה  נספו  פיגוע 
לי  התרסקה  פיגוע  "באותו 
"הפציעה  יצחק.   נזכר  היד" 
לא  אני  כי  אותי  מטרידה  לא 
שנקרא  מה  אני  כלום.  מרים 
הפציעה.  ועם  הפיגוע  עם  חי 
החיים  בחיים.  הרבה  עברנו 
לימדו אותנו שאם לא תסתכל 
לדברים באמת לא תשרוד. זה 
הבעיה  עם  להתמודד   – אומר 

בלי להתעלם ממנה".

חזק  אדם  שאתה  נשמע 
ואופטימי

כמה  לעשות,  יכול  אני  "מה 
נפצעו  שלי  במשפחה  אנשים 
גם כן בפיגועים, כך שלצערי זה 
חלק מהחיים שלנו, לכן צריכים 
להיות חזקים ולהמשיך הלאה". 
משנת  הוועד  נציגי  השניים 
שנבחרו  לאחר   2011
זאת  ועושים  בבחירות, 
כל  וללא  מלאה  בהתנדבות 
על  שאחראי  מנדלביץ  שכר. 
הנצחה גם ברמה הפרטנית, גם 
הארצית,  ברמה  וגם  באזורית 
את  לחבר  זמנו  ברוב  נאבק 
מערכות  לחללי  הטרור  חללי 
ישראל. "לדעתי יש תזוזות בכל 
מיני מקומות, אני מרגיש את זה. 
של  לקהילה  נצטרף  לא  אולי 
אבל  ישראל,  מערכות  חללי 

כולי תקווה שיהיה שינוי". 

הינו  השניים  של  התפקיד 
תמיכה ועזרה לכל המשפחות 
היומיומית  הפרטנית  ברמה 
מתן  דרך  כלכלי  מסיוע  החל 
לעזור  קשבת,  אוזן  הלוואות, 

לקשר  ולחבריו,  לארגון 
טיפוח  לאומי,  ביטוח  עם 
פוליטיקאים,  עם  קשרים 
בהיבט  הנצחה  פעולות 
החינוכי, בהיבט הטקסי ועוד. 
שעות"  אין  הזאת  "בעבודה 
עבודה  "זאת  יצחק  מציין 

מסביב לשעון  – יום ולילה".

מהו האתגר החשוב בתפקיד 
הנציג?

לנו  אין  "תראה,  מנדלביץ: 
הבעיה  ביד.   כלים  הרבה 
העיקרית שלנו זה שיש ארגונים 
איבה  פעולות  של  רבים 
רוצה  הייתי   – מאוחדים  לא 
שיתאחדו יחד, ככה נהיה יותר 
כוח ובעלי השפעה רבה יותר"

את  עושים  לא  אתם  למה  אז 
זה?

כל   – מפולגים  "אנחנו  יצחק: 
לביטוח  או  לשלטונות  פניה 
לאומי היא קשה. אם היה ארגון 
שלנו  ההשפעה  אז  הם  אחד 
אנחנו  למה  יותר.  רבה  הייתה 
לי  נראה  זה?  את  עושים  לא 
יותר בגלל אגו. כל אחד מושך 
לכיוון שלו. התקציב שלנו הוא 
חברים,  הרבה  שאין  בגלל  דל 
תורמים  לא  היום  לזה  מעבר 
שיהיה  ברגע  אנשים.  הרבה 
איחוד – במקום 2,900 חברים 
נהיה 6,000 זה יהיה משמעותי 
יותר. נקבל תקציב רב יותר ואז 
להתמודד  יותר  רב  כוח  יהיה 

עם בעיות".

זה בטח מאוד מתסכל לעבוד 
ללא תקצוב

לא  אני  אבל  "מאוד,  יצחק: 
ידיים  מרים  לא  אני  מוותר. 
גבית  רוח  גם  לנו  יש  אף פעם. 
צביקה  הארגון  מיו"ר  מלאה 
עבודה  שעושה  שחק  פוזיס 
נהדרת. אני מקווה שהוא ימשיך 
גם אחרי הבחירות כדי שנוכל 
ימשיך  הוא  אם  שינוי.  לעשות 

נמשיך גם אנחנו".

נציגי  מה החלום שלכם בתור 
הוועד?

מקווה  "מאוד  מנדלביץ: 
שתתקבל החלטה להפוך את 
להיכל  הרצל  בהר  האנדרטה 

הנצחה".
למען  לעשות  "שנמשיך  יצחק: 
חברי הארגון, ושנהיה מאוחדים 

עם שאר הארגונים"

הכירו: יוסי מנדלביץ ומוקי יצחק – המנוע הדוחף ונציגי הוועד של הארגון היציג. הם עובדים ימים כלילות לעזור, 
להקשיב, לקשר ולתרום בכל דרך אפשרית לחברי הארגון. זה לא אפשרי תמיד לעזור אך השניים לא יאבדו 
תקווה כך עוד לא מוצו כל האפשרויות. יצחק: "הארגון שלנו קטן והתקציב בהתאם. אנחנו לא תמיד מצליחים 

אבל אני אופטימי ולא מתייאש אף פעם"

המנוע הארגוני

25 24

 
ארגון נפגעי פעולות איבה - הארגון היציג רואה בפרסום המידע על זכויות והטבות להורים השכולים 

חשיבות רבה, המידע המצורף בזאת הינו בנקודות ומבטא את הזכות הקיימת למשפחות השכולות למתן 
מענה, הסבר והכוונה למימוש הזכויות וההטבות ניתן לפנות לעובד/ת השיקום במוסד לביטוח לאומי.

זכויות והטבות הורים שכולים

תגמול חודשי
• גובה התגמול חודשי המרבי לזוג הורים 

   הוא 6107.49 ₪. שיעור התגמול   
   להורה בודד הוא 80% מהתגמול לזוג  

   הורים 4886 ₪.
• תוספת תשלום להורה שכול המתקיים 

   מתגמולים בלבד החל משנת השכול 
   השנייה, זכאי הורה שהוכר לזכויות 

   מלאות )תגמול והטבות(, ואשר הצהיר 
   כי אין לו הכנסה מכל מקור שהוא 

   )למעט קצבאות פטורות(, לתוספת 
   חודשית בנוסף לתגמול החודשי. הכנסה 
   של עוד 500 ₪ לזוג הורים ועד 400 ₪   

   להורה בודד לא יחשבו כהכנסה לעניין 
   זה. גובה התוספת 1,133 ₪ לזוג 

   הורים ו– 906 ₪ להורה בודד. 
• גילום הטבות: מס קנייה, תרופות, 

   אגרת רכב )רישוי( ודמי ניידות

הנצחת החלל
• הקמת מצבה אזרחית וכיתוב אישי              

• מימון הגעה לארץ/לחו"ל לאזכרה 
   שנתית של החלל

• השתתפות בהוצאות אבל ואזכרה 
   שנתית )אוטובוס(

• מענק והלוואה להנצחת החלל
• השתתפות בהוצאות לרכישת חלקת 

   קבר והקמת מצבה לנכה איבה 
   שנפטר עקב נכותו     

• הסעות לבתי קברות 
• השתתפות במימון הוצאות לרכישת 

   חלקת קבר והקמת מצבה להורי 
   החלל    

• הנצחה ממלכתית
 

שירותי טיפול, ייעוץ והדרכה
• טיפול ישיר באמצעות העובדים 

   הסוציאליים 
• קבוצות תמיכה 

• טיפול פסיכולוגי באמצעות מטפלים 
   חיצוניים להורים ולאחים

שיקום כלכלי בעסק עצמאי, בתעסוקה 
ובלימודים

• סיוע בשיקום כלכלי בעסק עצמאי
• קיימת זכות ערעור בנושא שיקום  

   כלכלי עצמאי
• סיוע לרכישת רכב לשיקום כלכלי 

• מימון קורס הכשרה מקצועית ולימודים 
   אקדמאיים

הטבות כלליות
• מענק הבראה לאחר האסון וקצובת 
   הבראה – 8 ימי הבראה לפי תעריף 

   המשולם לעובדי מדינה
• החזר דמי התקנת / העתקת טלפון 
   ודמי שימוש בו החזר חד פעמי של 

  50% מההוצאה עבור התקנת או 
   העתקת מכשיר טלפון עד לגובה סכום 
   המרבי שנקבע לאחר הצגת חשבונית 

   מס / קבלה

סיוע למטרות דיור
• השתתפות במימון והלוואות לרכישת  
   או להחלפת דירה ראשונה ושכר דירה

• קיימת זכות ערעור בנושא דיור
• סיוע בהלוואה לכיסוי חוב משכנתא 

   מעיק לדירת מגורים 
• סיוע במימון שיפוצים ובהתקנת מעלון 

   או מעלית בדירת מגורים

סיוע בנושא רכב לשימוש אישי
• סיוע ברכישת או בהחלפת מכונית 
   פרטית – יינתן להורה בעל רישיון 

   נהיגה בר תוקף, הסיוע יינתן בהלוואה 
   ובמענק אחת ל – 4 שנים

• סיוע ברכישת או בהחלפת קלנועית
• השתתפות במימון שיעורי נהיגה

• שיעורי נהיגה: הורים חסרי רישיון 
   נהיגה הלומדים נהיגה, זכאים למענק 

   של עד 1,300 ₪ שקל כנגד קבלה. 

סיוע לרכישת רכב
• הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, 

   יהיו זכאים למענק ו/או להלוואה 
   כהשתתפות ברכישת רכב חדש או 

   להחלפת רכב לשימושם האישי, 
   בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת 

   קלנועית ב- 4 השנים.
• הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה 

   לאחת ל – 4 שנים )48 חודשים(
• הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 

.1/1/13   
• לרכישת רכב ראשון להורים נוהגים 

   יינתן מענק בסך 46,640 ₪ והלוואה  
   בגובה 31,090 ₪ 

• לרכישת רכב ראשון להורים שאינם 
   נוהגים יינתן מענק בסך 31,090 ₪  

   והלוואה בגובה 22,810 ₪

החלפת רכב
• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 

   להורים נוהגים מענק בסך 38,340 ₪ 
   והלוואה בגובה 22,810 ₪ 

• להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתן 
   להורים שאינם נוהגים מענק בסך 

   25,550 ₪ והלוואה בגובה 22,810 ₪ 
• לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע  
   לרכישת רכב: למלא טופס בקשה, 

   לצרף רישיון נהיגה בתוקף, לצרף 
   צילום הזמנת רכב חדש על שם 

   ההורה,    בעת החלפת הרכב יש  
   לצרף  את צילום רישיון הרכב 

   האחרון שלרכישתו ניתן הסיוע בעבר   
• לצרף צילום של רישיון הרכב החדש 

   שנרכש תוך 60 יום ממועד קבלת 
   הסיוע

הטבות בנושאים רפואיים
• דמי ביטוח בריאות ממלכתי

• נסיעות לטיפול רפואי
• השתתפות במימון: תרופות, התייעצות 

   רפואית ונעליים אורתופדיות 
• ניתוח פרטי

• מכשירים רפואיים, מנוי חודשי לשירות 
   חירום רפואי לחולי לב, לחצן מצוקה

• החלמה לאחר אשפוז
• טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה 

   בפועל. 
• השתתפות בטיפולים אלטרנטיביים 

   הינה עבור עד 20 טיפולים לשנה ועד לסך  
   של 130 ₪ לטיפול.

• השתתפות במימון טיפולי פוריות עד 
   לסך של 23,440 ₪.

• סופגנים למבוגרים
• השתתפות במימון עדשות למשקפיים  

   או עדשות מגע להורים אחרי ניתוח 
   עיניים או במקרים של מחלת עיניים 

   כרונית.

• השתתפות במימון עדשות טלסקופיות 
   ועדשות מיקרוסקופיות להורים בעלי 

   תעודת עיוור.  

דיור מוגן, בית אבות 
לסיעודיים ולתשושים, עזרה בידי הזולת

• הורים שכולים הזקוקים לאשפוז 
   במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם 

   נכנסים לבית אבות- תמומן החזקתם 
   במוסד או בבית האבות, חלקה או 
   כולה, אבל הם לא יקבלו תגמולים. 
   שיעור המימון ייקבע עפ"י הכנסתם 
   ומצבם המשפחתי. אם הם נגנסים 

   לבית אבות ונדרשים לשלם דמי 
   כניסה, יקבלו השתתפות בשיעור 

   שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה 
   דמי כניסה לאדם יחיד בחדר 

   משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף 
   של בית אבות של "משען", ובתנאי 

   שבבית  האבות קיימת מחלקה 
   לתשושים ולסיעודיים.

• עזרה בידי הזולת עקב מגבלה רפואית

סיוע במצוקה כלכלית
• סיוע לכיסוי חובות שנוצרו כתוצאה 
   ישירה מנפילת הבן/ת, הגשת הסיוע 

   עד 3 שנים מיום נפילת החלל
• סיוע חריג לצרכים מיוחדים – סיוע 
   מיוחד שאיננו כלול במסגרת החוק

הטבות להורים עבור האחים
• מענק שכר לימודים לתלמידי ז'– י"ב 

   ישולם מידי שנה בתגמולי חודש 
   אוגוסט  

• הלוואות למימון אירועים משפחתיים-
   בר / בת מצווה ונישואיי בן / בת

• מענק להולדת ילד
• השתתפות במימון שיעורי עזר לכיתות 

   א' – י"ב
• השתתפות במימון לימודים על–  

   תיכוניים ובלימודים אקדמאיים עבור 
   אחים עד גיל 30

הטבות המוענקות על ידי
 רשויות אחרות

• פטור מתשלום אגרת טלוויזיה, רישום 
   משכנתא, רישום ירושה

• הנחה בתשלום ארנונה ומס רכישה 
   בהעברת מקרקעין )טאבו(

• פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת 
   מקרקעין

מידע נוסף
• חלק מההטבות בנושאים רפואיים ניתנת 
   לאחר שמומשה הזכאות מקופת החולים 

   ומהביטוח המשלים
• ככלל בקשה לקבלת ההטבות  

   בצירוף חשבונית מס/קבלה תוגש 
   בסמוך להוצאה ולא יאוחר משנה 

   ממועד ההוצאה, לא ניתן לקבל 
   החזרים רטרואקטיביים לתקופה של 

   שנה מיום ההוצאה 



     ₪, שהוצאו ע"י המשפחה.
ב. משפחתו של נכה שהיה בדרגת 
    נכות עד 99% כולל והוכר כמי 

    שנפטר עקב נכותו המוכרת, זכאית 
   להשתתפות בהוצאת בניית מצבה 
   עד לסכום של 4,300 ש"ח, שהוצאו 

   ע"י המשפחה.
ג. מענקי אזכרה והנצחה יינתנו באופן  

   אוטומטי למשפחות נכים שנפטרו 
   והוכרו כמי שנפטרו עקב נכותם 

   המוכרת, המענקים יינתנו מיום מתן 
   ההחלטה להכרה.

ד. נכה שהיה בדרגת נכות +100%, 
   למעט נכה שהוכר לפנים משורת 

   הדין, אלמנתו או הוריו יוכרו \    
   אוטומטית ללא קשר לסיבת המוות.

רטרו  תגמולים  עדכון 
מאוקטובר 2012

עודכנו   2013 ספטמבר  בחודש 
התגמולים לפי מדד הסקטור הציבורי 

קהילתי שפורסם באוקטובר 2012.
מפורטים  המעודכנים  הסכומים 

בטבלאות המפורסמות בבטאון זה.

רפואי  רכב  התאמת 

הגשת  תהליך  לזכאים- 
הבקשה

ואשר  רפואי  לרכב  הזכאי  נכה  כל 
מתאים  אינו  לו  שנקבע  היציג  הרכב 
למגבלותיו עקב מצבו הרפואי, רשאי 
הבקשה  את  רכב.  התאמת  לבקש 
ארבעה  השיקום,  לעובדת  להתאמה, 
אחזקת  תקופת  תום  לפני  חודשים 
זאת  חודשים(,   38 )לאחר  הרכב 
במטרה לסיים את הטיפול בהחלפת 
של  האחזקה  תקופת  תום  עד  רכב 
42 חודש. לכל בקשה להתאמת רכב 
הסיבות  המפרט  מכתב  לשלוח  יש 
ורישיון  רכב  רישיון  ולצרף  לבקשה 

נהיגה.

כיבוד המלצות רופא מומחה 
על ידי רופאי המוסד

צה"ל  נכי  מארגון  שהתקבל  ממידע 
מנכ"ל  בין  דברים  בסיכום  כי  נמסר 
מנובמבר  צה"ל  נכי  וארגון  משהב"ט 
בין  הוסכם   ,2011 ומיוני   2009
בלשכות  האגף  "רופאי  כי  היתר 
הרופאים  המלצות  את  יאמצו  יכבדו/ 
הנכים  נשלחו  אליהם  המקצועיים 
מטעמן... היה והרופא המקצועי, יבקש 
אגף  של  הראשי  הרופא  אישור  את 

השיקום שלא לקבל המלצות, כאמור, 
מקצועי  לרופא  הנכה  את  שיפנה  או 
האחר  המקצועי  והרופא  היה  אחר. 
המליץ המלצה דומה לרופא המקצועי 
את  המחוזי  הרופא  יאמץ  הראשון, 
פונים  אנו  המקצועי".  הרופא  המלצת 
המלצות  כלפי  כך  לפעול  למל"ל 
הרופאים המקצועיים אליהם נשלחים 

נפגעי איבה.

במימון  השתתפות  מענק 
לילדי  תיכוניים  על  לימודים 

נכה
ו/או  ומעלה   20% נכות  בדרגת  נכה 
ומעלה   10% נכות  דרגת  בעל  נכה 
למענק  זכאי   1.1.1996 לפני  שהוכר 
על  לימודים  במימון  השתתפות 
ואקדמאים  יג"-י"ד(  )כיתות  תיכוניים 
עבור ילדיו. ההשתתפות בשכ"ל תינתן 
נכה  ילדי   .30 לגיל  התלמיד  הגיע  עד 
בלימודים  סיוע  קיבלו  אשר  שנפטר 
טרם פטירת הנכה ימשיכו לקבל את 
שאושרה.  הלימודים  תוכנית  מימון 
 40% של  בשיעור  יהיה  המענק  גובה 
משכר הלימוד ששולם בפועל ובלבד 
הלימוד  משכר   40% על  יעלה  שלא 
היסודי שנקבע ע"י המל"ג לאותה שנה. 

בפניכם מידע כללי על הטבות וזכויות לאלמנים/ות נפגעי פעולות איבה. בהוראות חלים לעתים שינויים, 
/ או למוסד  ו  ייעוץ, יש לפנות לארגון נפגעי פעולות איבה  לכן לקבלת מידע נוסף ומעודכן ולקבלת 

לביטוח לאומי.  

זכויות והטבות אלמנים/ות נפגעי פעולות איבה

הנצחה 
מענק והלוואה להנצחת החלל

בגובה  פעמי  חד  למענק  זכאות  קיימת 
של  פרטית  הנצחה  בעבור   ₪  7,630
החלל ולהלוואה חד פעמית של עד 7,380 ₪.

זיכוי מס על הוצאות להנצחה
שבשנת  "אדם  הכנסה:  מס  פקודת  לפי 
מס פלונית החל משנת המס 1971 הוציא 
משפחתו  בן  של  זכרו  להנצחת  סכומים 
שהנו חלל שנספה במערכה, יזוכה מהמס 
ב–30%  שנה  באותה  בו  חייב  שהוא 
חלל  זה:  לעניין  שהוצאו".  מהסכומים 
נכד, אח,  בן,  זוג,  בן  שנספה: בן משפחה, 

הורה, גיס, חתן.

שנתית  לאזכרה  לארץ  הגעה  מימון  
בחו"ל  המתגוררים  ויתום/ה  אלמן/ה 
בסמוך  מימון  לקבל  לשנה  אחת  זכאים 
ליום  בסמוך  או  השנתית  האזכרה  ליום 
ופעולות  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון 
האיבה, כדי לפקוד את קבר יקירם בארץ. 
המימון כולל: תשלום כרטיס טיסה הלוך 
ושוב, ושהייה בבית מלון בארץ עד שבעה 

)7( ימים.

חלקת קבר והקמת מצבה לאלמן/ה
בעבור   ₪  5,240 ל–  זכאי/ת  אלמן/ה 
רכישת חלקת קבר ו– 4,460 ₪ בעבור 

הקמת מצבה.

תעסוקתי  שיקום   – לימודים 
לאלמן/ה

אלמן/ה ללא מקצוע, השכלה או התאמה 
להם  ואין  עובדים  שאינם  תעסוקתית, 
לקבל  יכולים  תגמולים,  מלבד  הכנסה 
עסק  לביסוס  או  עסק  לקבלת  הלוואה 
לשותפות  כניסה  או  שבבעלותם  קיים 
פרנסה.  מקור  בעבורו/ה  שיהווה  בעסק 
לבירור  הרווחה  לעובד  לפנות  עליהם 
מתאימה  עסק  תכנית  ולהגיש  הזכאות 

לכישוריה, בטרם תתחיל בהליך מחייב.

להקמת עסק עצמאי
לשיקום   ₪  103,030 עד  של  הלוואה 
ראשון הלוואה של עד 19,000 ₪ לביסוס 
לעובד/ת הרווחה  בנושא  לפנות  יש  עסק 
ידונו  הסיוע  לסכום  הזכאות  קביעת 

בוועדה לשיקום כלכלי עצמאי.

לימודים והכשרה מקצועית
ולא  השכלה  או  מקצוע  ללא  אלמן/ה 
למימון  זכאי/ת  לתגמוליה  מעבר  הכנסה 
לצורך  מקצועית  הכשרה  או  לימודים 
שיקומה התעסוקתי. הסיוע הינו חד פעמי 
תעודה  לקבלת  עד  המקובל  בסכום 
להגיש  יש  ראשון.  תואר  או  מקצועית 
לעובד/ת הרווחה אישור קבלה ללימודים, 
גובה שכ"ל והצהרה אם גוף אחר משתתף 

בשכר הלימוד.

שכר לימוד במכינה קדם אקדמאית
במימון  פעמי  חד  לסיוע  זכאית  אלמן/ה 

מכינה קדם אקדמאית. לשם כך יש להגיש: 
על  וקבלות  למכינה  הרשמה  אישור 
גוף אחר משתתף  התשלום. הצהרה אם 
חיילת  במעמד  אלמן/ה  הלימוד.  בשכר 

משוחררת פתורה מתשלום למכינה. 

לבחינות  הכנה  בקורס  שכ"ל 
פסיכומטריות או למבחן אמיר:

להכנה  שכ"ל  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
אמיר,  למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן 
הסיוע הינו חד פעמי עד סך 4,000 ₪. יש 
מקורית  קבלה  הרווחה  לעובד/ת  להגיש 
על תשלום הקורס והצהרה אם גוף אחר 

משתתף בשכר הלימוד.

הטבות כללית
אירוע משפחתי

הסיוע לאלמן/ה הוא חד פעמי בעבור כל 
אחד מילדי החלל. בר/בת מצווה: אלמן/ה 
זכאי/ת להלוואה עד סך 3,700 ₪. נישואי 
של  בסך  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה  יתום: 

8,930 ₪ ולהלוואה בסך 9,060 ₪.

הלוואה לכל מטרה
לכל  הלוואה  לקבל  זכאי/ת  אלמן/ה 
מטרה אחת לשלוש שנים בסך 6,720 ₪.

פטור מאגרת טלוויזיה ורדיו
אלמן/ה פטור/ה מתשלום אגרת טלוויזיה 
ורדיו, ביטוח לאומי משלם לרשות השידור, 
על  הודעה  שנה  כל  בתחילת  השולחת 

פטור לכתובת האלמן/ה
27 26

המידע המפורט נמסר לארגון באדיבות ארגון נכי צה"ל ונסמך על הוראות 
אגף שיקום נכים ו/או נוהלי האגף וחלקו אף מעוגן בחוק הנכים )תגמולים 

ושיקום(, תשי"ט-1959]נוסח משולב[ והתקנות לפיו. למידע נוסף, ניתן לעיין 
בהוראות אגף שיקום נכים המפורסמות באתר האינטרנט של ארגון נפגעי 

WWW.IRGUN.ORG.IL פעולות איבה הארגון היציג

עדכונים שוטפים בנושאי זכויות והטבות

תגמולי מחייה לנכים 
עד שנת 2009 יכול נכה המקבל תגמול 
והמוכר בגין פגימות פיזיות ודרגת נכותו 
נמוכה מ-50% לקבל תגמול מחייה, אם 
נכותו  נקבע כי אינו מסוגל לעבוד בשל 

המוכרת בשילוב עם מכלול נסיבותיו.
הוראה  לתוקף  נכנסה   2009 בשנת 
85.02 אשר ביטלה את הזכאות כאמור 
לקבלת  בקשה  הגישו  אשר  לנכים 
למידע  בהתאם   .1.1.2009 אחרי  תג"מ 
הוגשה  צה"ל,  נכי  מארגון  שקיבלנו 
עתירה בעניין זה ומתנהל מו"מ בין ארגון 

נכי צה"ל לבין משרד ביטחון. 

פרישה  תגמול  לקבלת  זכאות 
מוקדמת

תגמול פרישה מוקדמת או תג"מ פרישה 
מוקדמת )תג"מ 2( משולם לנכים שפרשו 
או  עבודתם  ממקום  מוקדמת  פרישה 

עסקם בהתקיים התנאים הבאים:
1. אחוזי הנכות אינם פחותים 

    מ-35% )חריג: פגועי ראש או נפש 
    – נכותם, בגין פגימות אלו בלבד, אינה 

    פחותה מ- 20%(
2. הנכה בן 50 או יותר וטרם הגיע לגיל 

    פרישה.
3. הנכה פרש כליל מעבודתו עקב  
    הנכות המוכרת ואינו עובד בכל  

    עבודה או עסק.
4. אין לו הכנסה מעבודה )הבהרה: 

    פנסיה לא תחשב כהכנסה מעבודה(
5. הכנסתו ברוטו מכל מקור שהוא לא 

    תעלה על:
    א. במקרה של רווק - כפל השכר 

        הממוצע במשק
    ב. במקרה של בעל משפחה )נשוי ו/או 
         אב לילדים שטרם הגיעו לגיל 21( – 
        פי שלוש מהשכר הממוצע במשק.
        נכה המקבל בנוסף קצבת נכות  
        מביטוח לאומי )נכות מעבודה או 

        נכות  כללית( תקוזז הכנסה זו  
        מתגמול פרישה מוקדמת.

תשלום תגמול לפי תט"ר 
)תקנות טיפול רפואי(

נכים אשר עקב נכותם המוכרת שוהים 
ו/או  עבודתם  ממקום  מחלה  בחופשת 
הבראה,  כגון:  רפואי  בטיפול  נמצאים 
אשפוז,  אחרי  מרפא,  בחמי  טיפול 
תקופת  בגין  כספי  החזר  לקבל  זכאים 
המל"ל  ע"י  ישולם  התשלום  ההיעדרות. 
אם  לתגמול.  ישירות  או  למעסיק, 
לא  למעסיק  ישירות  משולם  התשלום 
מימי  הטיפולים  ימי  את  המעסיק  יגרע 
פי  על  לנכה  החופשה/המחלה המגיעים 
לפנות  יש  הזכאות  למימוש  עבודה.  דיני 
המטפל  בסניף  התביעות  לפקידת 

ולהציג אישורים רפואיים רלוונטיים. 

משקולות  תוספת  תשלום 

למימון צרכים מיוחדים לאישה 
נכה הרה

בגין   19%-10% נכות  בדרגת  אישה 
 12 של  תוספת  לוקומוטורית:  פגיעה 
ההריון  חודשי  בשלושת  משקולות 
אחרי  חודשים  שישה  ועד  האחרונים 

הלידה.
אישה בדרגת נכות 20%-49%: תוספת 
חודשי  בשלושה  משקולות   24 של 
חודשים  שישה  ועד  האחרונים  ההריון 

אחרי הלידה.
אישה בדרגת נכות 50%-99%: תוספת 
חודשי  בשלושת  משקולות   68 של 
חודשים  שישה  ועד  האחרונים  ההריון 

אחרי הלידה.
אישה בדרגת נכות 100%: תוספת של 
ההריון  חודשי  102 משקולות בשלושת 
אחרי  חודשים  שישה  ועד  האחרונים 

הלידה.
אישה בדרגת נכות 100% +: בשלושת 
מלאת  ועד  האחרונים  ההריון  חודשי 
לילד 15 שנים, כפל התוספת הבסיסית 
הניתנת לנכה נשוי לפי סוג הפגימה. נכה 
נשוי בדרגת נכות 100% ובדרגת נכות 
בשמירת  מאושפזת  שאשתו   100%+
הלידה,  אחרי  חודשים  שלושה  עד  הריון 
לנכה  המשולמת  הבסיסית  התוספת 

רווק לפי סוג הפגימה. 
שהוא    65%-40% נכות  בדרגת  נכה 
שטרם  לילד  ואב  אלמן  או  גרוש  רווק, 
מלאו לו 15 שנים, המתגורר עמו: תוספת 
יינתן על  הנ"ל  של 28 משקולות. הסיוע 
אישורים  להמצאת  הנכה  בקשת  פי 

רלוונטיים על מצב משפחתי/רפואי.

לצורך  לנכים  ועזרים  אביזרים 
לימודים, או ביצוע עבודה

כסיוע  ניתנים  והעזרים  האביזרים 
בלימודים  או  בעבודתו,  הנכה  בשיקום 
שאושרו לו ע"י אגף השיקום. נכה המקבל 
תגמול עפ"י חוק, אשר עקב נכותו נזקק 
לציוד עזר בלימודים, או במקום עבודתו, 
יוכל לפנות לעובד השיקום. הנכה מחויב 
לעמוד בקריטריונים הקבועים בהוראה. 
במקום  להתקין  ניתן  האביזרים  את 
אביזרים  המעסיק.  באישור  העבודה 
ניתן  תקינים,  אינם  התבלו/  שהתיישנו/ 

לבקש להחליפם.

לימודים  שנת  תחילת  מענק 
המתקיימים  נכים  לילדי 

מתגמולי קיום
בהוצאות  כהשתתפות  ניתן  המענק 
הלימודים  שנת  תחילת  עם  הנדרשות 
קיום  מתגמולי  המתקיימים  לנכים 
קבועים: נצרך, תג"מ בגובה נצרך, תג"מ 
משולם  המענק   .6 רמה  תג"מ   ,5 רמה 
המתחילה  הלימודים  שנת  כל  עבור 
כל  עבור  ניתן  והוא  ואילך  בספטמבר 
ילד של הנכה הזכאי שגילו 17-6 שנים 

כולל.

מצווה  בר/בת  נישואין,  מענק 
מתגמולי  המתקיים  נכה  לילדי 

קיום נצרך/תג"מ 6,5 
מצווה  מצווה/בת  בר  מענקי  תשלום 
ללא  יזום  באופן  המל"ל  ע"י  מבוצעים 
צורך בפניית הזכאי. מתן מענק נישואין 
מותנה  הנכה  של  בנו/בתו  נישואי  עבור 
בפניית הנכה לעובד השיקום בפרק זמן 

שלא יעלה על שנה ממועד האירוע.

חודשיים  קיום  דמי  תשלום 
לנכים המשוקמים בלימודים 

בהתאם לאמור התקנות הנכים )לימודים 
להם  שאושרו  נכים  מקצוע(,  לרכישת 
לקבל  זכאים  המל"ל,  בסיוע  לימודים 
בתקופת  קיום  דמי  של  חודשי  תשלום 
לפנות  ניתן  הזכאות  למימוש  הלימודים. 

לעובדת השיקום בסניף.  

צהרון  או  מעון  הוצאות  מימון 
לילדי נכים פגועי נפש או פגועי 

ראש
נכה שהוכר לפני 1.1.1996 כנפגע נפש 
בדרגת נכות 10% או נכה שהוכר אחרי 
מתוכה   20% נכות  בדרגת   1.1.1996
או  נפש  פגיעת  על  נכות    10% לפחות 
מעון  במימון  להשתתפות  זכאי  ראש, 
או צהרון לילדיו עד גיל 6, או עד סיום גן 
בהתאם  הכל  מבניהם,  המאוחר  חובה, 
הנכה   .84.01 אגף  בהוראת  לקבוע 
השתתפות  בגובה  בהוצאה  ישתתף 

עצמית. לפרטים ניתן השיקום. 

לילדי  פנימייה  הוצאות  מימון 
נכים פגועי נפש או ראש

מתגמולי  המתקיים  ראש  או  פגוע  נכה 
להשתתפות  זכאי  תג"מ,  או  נצרך  קיום 
פי  על  לילדיו  פנימייה  הוצאות  במימון 
 .84.01 בהוראה  הקבועים  הכללים 
לעובדת  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

השיקום. 

פרנסה  חוסר  תגמול  תשלום 
בסיוע  לימודים  שסיימו  לנכים 

אגף השיקום
לפחות   40% נכות  בדרגת  נכה 
ששוקם בלימודים, וסיים לימודיו במוסד 
בעבודה,  נקלט  וטרם  גבוהה  להשכלה 
זכאי לתשלום תגמול חפ"ר למשל שישה 
לפנות  נא  הזכאות  למימוש  חודשים. 

לעובדת הסוציאלית במחוז השיקום.

השתתפות משהב"ט בהוצאות 
אזכרה/ הנצחה/ הקמת מצבה 

לנכה שנפטר
א. נכה שהיה בדרגת נכות 100% \   

    ומעלה, משפחתו זכאית להשתתפות 
   בבניית מצבה עד לסכום של 4,300    

יהושוע כהן-נציג הארגון במועצת הביטוח הלאומי , נייד: 0542286339



סיוע בדיור

סיוע חד פעמי יינתן לאחד ממטרות הדיור: 
או  החלפתה  או  ראשונה  דירה  רכישת 
יש  הדירה.  לשיפוץ  וכן  משכנתא  החזר 
לאחראי/ת  התכנון  בשלב  עוד  לפנות 
דיור בסניף הביטוח הרלוונטי כדי לקבל 
באשר  בהדרכה  ומעודכן  מלא  הסבר 

לזכאות הסיוע.

לרכישת דירה ראשונה
שאין  דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה  מענק: 
ויש לו/ה עד  ולא היה בבעלותו/ה דירה, 
עד  של  מענק  לקבל  זכאי/ת  יתומים   3
דיור  מחוסר/ת  אלמן/ה   .₪  211,440
יתומים   3 – מ  ויותר  לעיל  במצב שצוין 
ילדי החלל שטרם מילאו להם 30 ואינם 
זכאי/ת  עימו/ה  מתגוררים  או  נשואים 
לתוספת מענק של עד 15,960 ₪ לכל 
מהחלל  ילד  ללא  אלמן/ה  נוסף.  יתום 
 .₪  66,470 עד  של  למענק  זכאי/ת 

לרכישת דירה ראשונה.
 הלוואה: לאלמן/ה קיימת זכאות של עד 

.₪ 269,810

החלפת דירה
סיוע  קיבל/ה  שלא  אלמן/ה  הלוואה: 
משכנתה,  לכיסוי  או  דירה  לרכישת 
עד  של  בהלוואה  להסתייע  יכול/ה 
להחלפת  המרבי  הסיוע   .₪  134,900
דירה לא יעלה על הפער בין מחיר הדירה 
הנמכרת למחיר הדירה הנרכשת, כנקוב 

בחוזי המכירה והרכישה.
היתומים  שילדיהם  אלמן/ה  מענק: 
ולא  נשואים,  אינם   ,30 לגיל  מתחת 
נעזר/ה בסיוע לרכישת דירה או לכיסוי 
עד  של  למענק  משכנתה–זכאי/ת 
ינוכו 20% מהמחיר  ממנו   ₪ 172,720
שקיבל/ה ממכירת הדירה. אלמן/ה ללא 
ילד מחלל, או אלמן/ה שילדיהם היתומים 
לאחת  סיוע  קיבל/ה  ולא   ,30 גיל  מעל 
ממטרות הדיור- זכאי/ת למענק של עד 
66,470 ₪ בניכוי 20% מסכום מכירת 

הדירה או חלקה בדירה. 

כיסוי משכנתה 
לכיסוי משכנתה שניטלה בטרם הוכר/ה 
לכללים  בכפוף  סיוע  יינתן  כאלמן/ה, 

המפורטים בהוראות האגף. 

שיפוץ דירה 
אלמן/ה זכאי/ת להלוואה של עד 57,190 
₪ לשיפוץ הדירה או להרחבתה. למענק 
ולא  במידה  זכאות   ₪  26,140 עד  של 
ממטרות  לאחת  מענק  בעבר  קיבל/ה 

הדיור שפורטו לעיל.

שכר דירה
אב/אם  שאינו/ה  לאלמן/ה  זכאות  אין 

ילדי החלל. 
יש לפנות לאחראית דיור לבירור הזכאות: 
הם  שהילדים  דיור,  מחוסר/ת  לאלמן/ה 
שנה   30 להם  מלאו  וטרם  החלל  ילדי 
דירה  שכר  יינתן  עמם  והמתגוררים 
להתאלמנות.  והשנייה  הראשונה  בשנה 
לילדי החלל המחליף/ה  לאלמן/ה הורה 
מושכרת  בדירה  והמתגורר/ת  דירה, 
הנרכשת,  לדירה  כניסתה  למועד  עד 
במצבה  התלוי  דירה  בשכר  סיוע  יינתן 
הסיוע  מתן  הילדים.  ובגיל  הכלכלי 
לאלמן/ה  עצמית.  בהשתתפות  כרוך 
השוכר/ת דירה ומשכיר/ה את דירתו/ה 
שבבעלותו/ה, מפאת גיל או מצב רפואי 
והמתקשה  מיוחדת,  אישית  מסיבה  או 
בין  הפער  לממן  הכנסותיו/ה  מפאת 
הנשכרת,  לדירה  המושכרת  הדירה 

שכירות.  לדמי  השלמה  להציע  אפשר 
לאלמן/ה המתעתד/ת לעזוב קיבוץ, ואין 
בבעלותו/ה דירה, קיימת אפשרות לסיוע 
מוגבלת  לתקופה  דירה  שכר  במימון 
בית  לעזוב  הנאלץ/ת  לאלמן/ה  בזמן. 
אינו/ה  ולכן  גבוה  ביטחוני  סיכון  באזור 
סיוע  יינתן  למכרו,  או  להשכירו  יכול/ה 

בשכר דירה.

סיוע להתארגנות בדירה  
חד-פעמית  להלוואה  זכאי/ת  אלמן/ה 

של עד 24,390 ₪. 

רכב אישי או לשיקום כלכלי

ביטוח רכב )חובה ומקיף( 
ביטוח  בעבור  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
מצורף  המענק  לרכב.  ומקיף  חובה 
בהגשת  ומותנה  ינואר  בחודש  לתגמול 
על  לרכב  )טסט(  רישיון  אגרת  חידוש 
המענק  גובה  שחלפה.  בשנה  שמו/ה 

לשנת 2013 הוא 4,036 ₪. 

אגרת רישיון רכב )טסט(
רישיון  אגרת  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
 .₪  1,688 סך  עד  בבעלותו/ה,  לרכב 
של  צילום  הרווחה  לעובד/ת  לשלוח  יש 

האגרה ששולמה.

מענק והלוואה לרכישת רכב
אלמן/ה זכאית למענק והלוואה לרכישת 

רכב נוסעים מדי ארבע שנים.

אלמן/ה עם רישיון נהיגה
 ₪  59,080 בסך  מענק  ראשון:  לרכב 
רכב:  החלפת   .₪  77,430 עד  והלוואה 
עד  והלוואה   ₪  46,700 בסך  מענק 

.₪ 22,030

אלמן/ה ללא רישיון נהיגה
 ₪  41,350 בסך  מענק  ראשון:  לרכב 
רכב:  החלפת   .₪  22,030 עד  והלוואה 
עד  והלוואה   ₪  32,680 בסך  מענק 

.₪ 22,030

שיעורי נהיגה לאלמנה
עד  של  להשתתפות  זכאית  אלמנה 

2,130 ₪ בעבור מימון שיעורי נהיגה.

תשלום דמי ניידות
ולא  רכב,  בבעלותו/ה  שאין  אלמן/ה 
בארבע  רכב  לרכישת  במענק  נעזר/ה 
השנים האחרונות, יקבל דמי ניידות בסך 

368 ₪ לחודש.

מענק לרכישת קלנועית 
גיל  לקלנועית, מפאת  הזקוק/ה  אלמן/ה 
ונכות פיזית, זכאי/ת אחת לארבע שנים 
לרכישתה,   ₪  15,000 בסך  למענק 

כחלופה למענק רכישת רכב.

רכב שיקום כלכלי
רכב ראשון: אלמן/ה המבקש/ת לרכוש 
במקום  הכלכלי,  לשיקום  מסחרי  רכב 
למענק  זכאי/ת  קלנועית,  או  אישי  רכב 
עד  של  ולהלוואה   ₪  54,000 עד  של 
שיעור  רכב:  להחלפת   .₪  65,000
החזקת  לשנות  בהתאם  יחושב  המענק 

הרכב. הלוואה הינה בסך 18,500 ₪. 

סיוע רפואי 

מימון תרופות 
על  תשלום  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
תרופות לטיפול קבוע או ממושך. טיפול 

הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש  קבוע: 
מטפל,  מרופא  התרופות  רשימת  את 
ניפוקי  דו"ח  ולצרף  החודשי,  המינון  את 
קבלות  או  החולים  מקופת  תרופות 
לאחר  האחרונים.  החודשים  משלושת 
החזר  לפונים  יינתן  הבקשה,  אישור 
חודשי במשך שנה שלמה. בתום שנה זו 
יש להגיש מחדש בקשה לאישור החזר 
חודשי. לתרופה שעלותה 400 ₪ ויותר, 
חודשים.  שלושה  של  אישור  לחדש  יש 
טיפול לא קבוע: יש לרכז הגשת קבלות 
מכתב  ולצרף  לפחות   ₪  200 בסך 
תרופה  על  החזר  אין  מטפל.  מרופא 
לתוסף  ולא   ₪  25 מ-  פחות  שעלותה 

מזון וויטמינים. 

התייעצות רפואית
אלמן/ה זכאי/ת להחזר של עד 700 ₪ 
בגין  מומחה  רופא  עם  ייעוץ  על  בשנה 
ממוחה  רופא  עם  אויעוץ  ממושך  טיפול 

לפני ניתוח שאינם קוסמטיים. 

לחצן מצוקה 
 ₪  333 בסך  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה 
לשנה או 27.75 ₪ לחודש בעבור מנוי 
הבאים:  בתנאים  וזאת  מצוקה,  ללחצן 
לפני  אלמן/ה  ומעלה.   65 מגיל  אלמן/ה 
יש  כרונית.  במחלה  החולה   65 גיל 

להגיש אישור מרופא מומחה. 

קרדיו – ביפר ומוקד לב
מחלת  בגין  לאלמן/ה  יינתן  למנוי  מימון 
יש להגיש אישור מקרדיולוג. אלמ/ן  לב. 
או  פרטי בחברת שח"ל  מנוי  הרוכש/ת 

נטל"י, זכאי/ת להנחה בתעריפים. 

נעליים אורתופדיות 
 960 עד  של  למענק  זכאי/ת  אלמן/ה 
אורתופדיות  נעליים  לרכישת  בשנה   ₪
אורתופד.  ובאישור  מיוחד  במכון 
עצמית  בהשתתפות  חייב/ת  הזכאי/ת 
בפעם  אישור  להגיש  יש   .₪  305 בסך 

הראשונה שבה מתבקש המימון. 

משקפיים לכבדי ראייה 
עדשות  במימון  השתתפות   •
לאלמנים/ מגע  עדשות  או  משקפיים 
של  במקרים  או  עיניים  ניתוח  אחרי  ות 

מחלת עיניין כרונית.
עדשות  במימון  השתתפות   •
מיקרוסקופיות  ועדשות  טלסקופיות 

לאלמנים/ות בעלי תעודת עיוור
  

אביזרי עזר רפואיים 
במימון  להשתתפות  זכאי/ת  אלמן/ה 
נוספים  פאה ותותב לשד, ומכשירי עזר 
ממשרד  קיים(  )אם  למימון  כהשלמה 

הבריאות או מקופת החולים. 

נסיעות לטיפול רפואי 
אלמן/ה הזקוק/ה להסעה לטיפול בבית 
לרבות  מומחים,  במרפאת  או  חולים 
קרינתי,  או  כימי  וטיפול  דיאליזה  טיפול 
זכאית להחזר הוצאות נסיעה במונית או 
נסיעות בחודש )חמש  באמבולנס: עשר 
הלוך ושוב(. יש להגיש לעובד/ת הרווחה: 
היכולת  אי-  על  מטפל  מרופא  אישור 
או  מקור,  וקבלות  ציבורי  ברכב  לנסוע 
אישור על חלקה של קופת חולים במימון 

נסיעות אלה.

החלמה לאחר אשפוז 
אלמן/ה לאחר אשפוז של ארבעה לילות 
קרינתי,  או  כימי  טיפול  או  חולים  בבית 
במלון  שהייה  תשלום  להחזר  זכאי/ת 
עד שבוע, לפי 325 ₪ ליום וזאת לאחר 

מיצוי החזר )אם ניתן( מקופת חולים או 
פעם  יינתן  הסיוע  משלימים.  מביטוחים 
אחת בשנה, בתוך שישה שבועות מתום 
אישור  להגיש  יש  הטיפול.  או  האשפוז 

רפואי וקבלה לעובד/ת שיקום. 

מוצרי ספיגה
אלמן/ה הזקוק/ה למוצרי ספיגה תקבלם 
שוהים  שבו  האבות  לבית  או  לבית 
למל"ל.  המספקת  התרופות  מחברת 
לעובד/ת  בפנייה  זאת  להסדיר  ניתן 

הרווחה. 

טיפולי שיניים 
זכאים   18 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
להחזר תשלום לטיפול שיניים. יש להגיש 
לעובד/ת הרווחה: קבלות מקור ותוכנית 
של  להחזר  זכאי/ת  אלמן/ה  טיפול. 
50% ועד  15,000 ₪ בשנה. יתום זכאי 

להחזר של 50%, ועד 4,000 ₪ בשנה. 

ביטוח בריאות
אלמן/ה ללא הכנסה ממנה מנוכה ביטוח 
מלא  בריאות  לביטוח  זכאית  בריאות 

והסכום לא יופחת מתמלוגיה. 

סיוע סוציאלי- רגשי

האלמנות  לרשות  מעמיד  מחוז  כל 
לתת  המוסמכים  סוציאליים  עובדים 
בנושא  וטיפול  הדרכה  הכוונה,  ייעוץ, 

האובדן והשלכותיו. 

קבוצות תמיכה  
קבוצות  מפעיל  לאומי  לביטוח  המוסד 
ולהקל  לסייע  המיועדות  תמיכה 

בהסתגלות לחיים בצל האובדן. 

קשר עם מתנדבים
אלמן/ה המעוניין/ת בקשר עם מתנדב/ת 
מוזמן/ת  לאומי,  לביטוח  המוסד  מטעם 

לפנות לעובד/ת סוציאלי/ת
 

טיפול נפשי דרך מטפל חיצוני
נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  אלמן/ה 
ועד  שנה  במשך  משפחתי(  זוגי,  )אישי, 
שלוש שנים. משכו יוארך על סמך שיקול 
לטיפול  לצרף  רשאית  אלמן/ה  מקצועי. 
ותקבל  פרטני,  בתעריף  זוג,  בן  או  בעל 
הגשת  לאחר  החזר  או  מהאגף  הפניה 
זכאית  ילד מחלל,  קבלות. אלמנה ללא 
פרטני,  בתעריף  ילדיה,  עם  לטיפול 
קבלות  הגשת  לאחר  החזר  ותקבל 
לקבל  יש  הטיפול,  תחילת  לפני  בלבד. 
למטפל,  אישור  סוציאלי/ת  מעובד/ת 

ולחדש כל שנה אישור להמשך המימון.

ייעוץ פסיכיאטרי
זכאית  נפשי,  בטיפול  הנמצאת  אלמנה 
עם  לייעוץ  תשלום  להחזר  בשנה  פעם 

רופא פסיכיאטר.

עזרה  אבות,  בית  מוגן,  דיור 
לזולת

דיור מוגן
אלמן/ה העובר/ת לדיור מוגן, הנכס אינו 
כניסה  דמי  לשלם  ועליהם  בבעלותו/ה 
כפיקדון זכאי/ת למענק חד-פעמי בסך 
נוסף לקבלת המענק  36,180 ₪. תנאי 
במקום  סיעודית  מחלקה  קיום  הינו 

הסיעודי. 

אשפוז סיעודי
סיעודי,  אשפוז  למימון  זכאי/ת  אלמן/ה 
הסיוע  גובה  הבריאות.  משרד  בתעריף 

כולל  האלמן/ה  של  בהכנסות  תלוי 
יינתן  התשלום  לאומי.  מביטוח  התגמול 
או  החודשי  בתגמול  כהטבה  לאלמן/ה 

יועבר ישירות לבית האבות. 

מטפלת סיעודית 
אלמן/ה במצב סיעודי הנשאר/ת בבית, 
מטפל/ת  במימון  להשתתפות  זכאי/ת 
לפי  ייקבעו  והיקפה  הזכאות  סיעודי/ת. 
"דוח תפקוד" שימלא רופא המשפחה. יש 
טופס  לקבלת  הרווחה  לעובד/ת  לפנות 

תפקוד.
 

מרכז יום לזקן
למטפלת  מימון  להם  שאושר  אלמן/ה 
חלק  להמיר  יכול/ה  בביתם,  סיעודית 
במרכז  ביקורים  לטובת  מהשעות 
להמרה  אישור  לבקש  נדרש  לזקן.  יום 

מעובד/ת הרווחה. 

העסקת עובד זר
סיעודי  בטיפול  זר  עובד  העסקת  היתר 
במשרד  סמך  יחידת  באחריות  הנו 
התעשייה והמסחר. ניתן להיעזר במוסד 

לביטוח לאומי להעברת המסמכים. 

מצוקה כלכלית 

הלוואה לכיסוי חובות
כתוצאה  לחובות  שנקלע/ה  אלמן/ה 
המתקשה  או  החלל  מנפילת  ישירה 
לנפילתו,  שקדמו  חובות  להחזיר 
יוכלו  למוסדות הקשורים בעניין העסקי, 
עד  של  בגובה  הלוואה+מענק  לקבל 
בתוך  בקשה  הגישו  אם   ,₪  57,190
שלוש שנים מיום ההתאלמנות או מהיום 

שהוכר/ה לראשונה לפי החוק.
גובה המענק 28,590

סיוע לצרכים מיוחדים
שאינו  כספי  לסיוע  הזקוק/ה  אלמן/ה 
כלול בחוק יפנו לעובד/ת הרווחה לצורך 

בחינת הבקשה
 .

אחרות  מרשויות  הטבות 
לאלמנה וליתום 

פטור מאגרת רישום ירושה
אלמן/ה ויתום/ה פטורים מתשלום אגרת 
לפנות  יש  חלל.  שהותיר  ירושה,  רישום 
לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור לפטור 
נעמ"ת  ארגון  המשפט.  לבית  ולהציגו 
מספק ללא תשלום סיוע משפטי בהגשת 

הבקשה לבית המשפט.
 

פטור בהעברת מקרקעין
זכאים   18 גיל  עד  יתום/ה  וכן  אלמן/ה 
לפטור מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין 
יש  ישראל.  מקרקעי  מנהל  שבבעלות 
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור 

עבור המנהל.

פטור מאגרת משכנתה )טאבו(
מאגרת  פטור  יש  וליתום/ה  אלמן/ה 
רישום  בלשכת  משכנתה,  רישום 
הרווחה  מעובד/ת  לקבל  ניתן  מקרקעין. 
לבית  להגיש  שיש  הפטור  אישור  את 

המשפט. 

הנחה ברכישת מקרקעין )טאבו(    
שהתייתם   40 גיל  עד  ויתום/ה  אלמן/ה 
לפני הגיעו לגיל 21, זכאים להנחה במס 
רכישה )שבח מקרקעין( על דירת מגורים 
או על רכישת מגרש לבניית בית מגורים. 
זכאות להנחה קיימת פעמיים בלבד. יש 
לפנות לעובד/ת הרווחה לקבלת אישור 

חוזה  ולהציג  ההכנסה  מס  לשלטונות 
רכישת דירה או מגרש. 

הנחה בארנונה
על  בארנונה  להנחה  זכאי/ת  אלמן/ה 
מקומית  רשות  אם  אחת.  מגורים  דירת 
לפנות  יש  מלא,  בתשלום  מחייבת 

לעובד/ת הרווחה.
 

סיוע מכספי קרנות ועיזבונות
יכולים  גיל 21  יתומים מעל  וכן  אלמן/ה 
לקבל סיוע מכספי קרנות למטרות שלא 
הוגדרו בחוק או בהוראות. הסיוע מיועד 
לימודים לתואר שני.  בדרך כלל למימון 
הרווחה  לעובד/ת  להגיש  יש  בקשה 

במחוז הרלוונטי.
   

הטבות עבור היתומים
הלוואה לשיקום כלכלי – עצמאי

שנה,   30 מלאו  להם  שטרם  יתומים 
שהוכרו כיתומים לפני גיל 21, ולא קיבלו 
סיוע לשיקום וללימודים, זכאים להלוואה 
חד-פעמית של עד 15,500 ₪ לשיקום 
לביסוס   ₪  9,000 או  כלכלי-עצמאי 

עסק קיים. 

מענק להקמת עסק או לרכישת רכב
שהוכרו  שנה,   30 מלאו  שטרם  יתום/ה 
סיוע  קיבלו  ולא   ,21 גיל  לפני  כיתומים 
חד- למענק  זכאים  וללימודים,  לשיקום 
רכב  לרכישת  או  עסק  להקמת  פעמי 
שיהווה מקור פרנסתו הבלעדי, כגון רכב 
להובלות או להוראת נהיגה. על היתום/ה 
לפנות לעובד/ת הרווחה לבירור הזכאות 
ולהגיש תוכנית עסק מתאימה לכישוריו, 
יתום/ה  מחייב.  בהליך  יתחיל  בטרם 
שיקומי  רכב  לרכישת  סיוע  שקיבל/ה 

זכאי למימון שכר לימוד בלבד.
 

אבחון לקות למידה
יסודי,  ספר  בבית  הלומד/ת  יתום/ה 
חטיבת ביניים או תיכון, זכאי/ת למימון 
לתעריפי  בכפוף  למידה  לקות  אבחון 
"ניצן", ועל סמך המלצה מגורם מקצועי. 
למימון  זכאי/ת   21 גיל  עד  יתום/ה 
אבחון לקות למידה לפי המלצה בכתב 
מגורם מקצועי, אם מומנו להם לא יותר 

מארבעה אבחונים.
 

מימון הוראה מתקנת
למידה,  לקות  אבחון  לאחר  יתום/ה 
חטיבת  יסודי,  ספר  בבית  הלומד/ת 
ממצאי  לפי  זכאי/ת  תיכון,  או  ביניים 
הוראה  למימון  פסיכו-דידקטי  מבחן 
מתקנת בסך 55 ₪ לשעה, במשך שלוש 
מימון  המשך  יאושר  חריג  במצב  שנים. 

לשיעורים.

הטבות ליתומים מעל גיל 21  
 

מימון טיפול נפשי 
נפשי  טיפול  למימון  זכאי/ת  יתום/ה 
)אישי, זוגי( במשך שנה ועד שלוש שנים. 
שיקולי  לפי  חריג  במקרה  יוארך  משכו 
מקצועי. ליתום/ה עד גיל 30: הסיוע יינתן 
באמצעות הפניה או כהחזר כספי לאחר 
הגשת קבלות ובתעריפי האגף. ליתום/ה 
באמצעות  יינתן  הסיוע   :30 גיל  מעל 
החזר כספי בלבד, לאחר הגשת קבלות 
הטיפול,  תחילת  האגף.לפני  ובתעריפי 
אישור  סוציאלי/ת  מעובד/ת  לקבל  יש 
למטפל, ולחדש כל שנה אישור להמשך 

המימון. 

מענק נישואין ודיור
 ,30 לגיל  הגיע  לפני  הנישא/ת  יתום/ה 

29 28



 112,307 בסך  נישואין  למענק  זכאי/ת 
₪. יתום/ה רווק/ה הרוכש/ת דירה לפני 
בשיעור  דיור  למענק  זכאי/ת   ,30 גיל 
יתרת  ואת  הנישואין  מענק  מסך   80%
רווק/ה  יתום/ה   .30 בגיל  יקבל  המענק 
שלא רכש/ה דירה והגיע לגיל 30, יקבל 

את מלוא מענק הנישואין. 
 

הלוואה לנישואין ולדיור
כל יתום/ה זכאי/ת להלוואה חד-פעמית 
בסך 29,880 ₪ לצורך רכישת דירה או 

לרגל נישואיו.
 

מימון לימודים

יתום/ה לפני גיל 30 
קיבלו  שלא  יתום/ה  ראשון:  תואר 
לימודים  למימון  זכאי/ת  שיקומי,  סיוע 
מקצועית.  להכשרה  או  ראשון  לתואר 
סוציאלי/ת.  לעובד/ת  בנושא  לפנות  יש 
לפטור  זכאי/ת  יתום/ה  מכינה:  מימון 
משכר לימודי במכינה, הניתן באמצעות 
חמש  במשך  לחייל  להכוונה  המחלקה 
חלפו  אם  מהצבא.  שחרורו  מיום  שנים 
נדחית בקשתו/ה  יותר מחמש שנים, או 
ביחידה להכוונת חיילים משוחררים, יש 
דמי  תשלום  הרווחה.  לעובד/ת  לפנות 
 20 לפחות  הלומד/ת  יתום/ה  מחיה: 

דמי  יקבל  יום,  בלימודי  בשבוע,  שעות 
לחודש. מהסכום  מחיה בסך 2,200 ₪ 

ינוכה תשלום לביטוח בריאות.

יתום מעל גיל 30 
יתום/ה שלא מימש/ה זכאותו/ה למימון 
לרכישת  או  ראשון  לתואר  לימודים 
בכך  ומעוניין/ת   30 גיל  לפני  מקצוע 
זה, מוזמן/ת לפנות לעובד/ת  גיל  לאחר 
לביטוח  במוסד  חריגים  ועדת  הרווחה. 

לאומי תדון בכל בקשה. 

לבחינה  הכנה  בקורס  לימוד  שכר 
פסיכומטרית או למבחן אמיר

לימוד  שכר  להחזר  זכאי/ת  יתום/ה 
למבחן  או  פסיכומטרי  למבחן  במכינה 
אמיר. הסיוע הנו חד- פעמי עד סך 4,000 
קבלה  הרווחה:  לעובד/ת  להגיש  יש   .₪
והצהרה  לקורס,  התשלום  על  מקורית 

אם גוף אחר משתתף בשכר הלימוד.
 

אבחון תעסוקתי
לאבחון  זכאי/ת   30 גיל  לפני  יתום/ה 
תוכנית  בניית  לשם  תעסוקתי 
להשתלבותו בעבודה יש לפנות בנושא 

לעובד/ת סוציאלי/ת. 

שיעורי נהיגה 
יתום/ה בהגיעם לגיל 17, זכאים למענק 

חד-פעמי בסך 1,800 ₪ המיועד למימון 
שיעורי נהיגה במענק המשולם בתגמולי 
האם/האב האלמן/ה. יתום/ה שהתייתמו 
 ₪  2,130 עד  יקבלו  ל-21   17 גיל  בין 
לאחר הגשת קבלות לעובד/ת הרווחה, 

ובלבד שיממש זכאותם לפני גיל 30.
  

הורים,   2 מ-  ליתומים  רכב  הטבות 
החל מ- 1.08.11

יתום משני הוריו עם רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע: מענק בסך  59,080 
החלפת   .₪  77,430 עד  והלוואה   ₪
והלוואה   ₪   46,700 בסך  מענק  רכב: 

עד 22,300 ₪.

יתום משני הוריו ללא רישיון נהיגה
לרכב ראשון סיוע: מענק בסך 41,350 
החלפת   .₪  22,030 עד  והלוואה   ₪
רכב: מענק בסך 32,680 ₪ והלוואה עד 

.₪ 22,030

 זכויות והטבות נכי פעולות איבה

 דמי קירור לנכים
 תשלום רמה

1 519 
2 1,037 
3 3,476 
4 1,596 

 דמי חימום לנכים
 תשלום רמה תשלום רמה

1 943 5 2,483 
2 944 6  6,824 
3 1,241 7  8,537 
4 1,985 

 ניכוי דמי חבר  
  75נכים עד גיל 

 כולל
 75גיל  נכים מעל 

 35.12 35.12 דמי חבר בארגון
 ---------- 22.03 *ביטוח חיים קיבוצי
 6.90 6.90 קרן עזרה הדדית

 42.02 64.05 כ"סה
 12.38 12.38 **ביטוח סיעודי

 54.40 76.43 כ"סה
בימים אלו נחתמה פוליסת  : חיים ביטוח*

" הפניקס"ביטוח חיים קיבוצי חדשה עם 
פרטי הפוליסה יפורטו . מ"חברה לביטוח בע

 בביטאון הבא
 

 .להגשת תביעות יש לפנות למשרדי הארגון

לבירורים בעניין :  ביטוח סיעודי**
" הראל"ביטוח סיעודי של חברת 

ניתן לפנות  לסוכנות הביטוח 
 אלדד הר זיו 

 03-6374444:  בטלפון
  eldadins@gmail.com :ל"דוא

 שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

 הערות כ"סה סידור ראשון דירה ראשונה זכאות

להחלפת דירה יינתן מחצית מהסכום הנקוב  *  ₪ 55,990עד  ₪ 7,250עד  ₪ 48,740עד  20% - 29%
 .בעמודת דירה ראשונה

כ מיועדים לרוכשי  "הסכומים בעמודת הסה* 
כאלה שלא  )סידור ראשון +דירה ראשונה

 (נעזרו בסידור ראשון בעבר
 נכים פגועי רגליים  * 

זכאים להלוואה מוגדלת   34% - 30%
 .החלפה/ לרכישת דירה ראשונה

 ₪ 85,100עד  ₪ 7,250עד  ₪ 77,850עד  30% - 39%

 ₪ 114,220עד  ₪ 7,250עד  ₪ 106,970עד  (פגועי רגליים) 30% - 34%

 ₪ 162,040עד  ₪ 15,630עד  ₪ 146,410עד  40% - 49%

 ₪ 235,510עד  ₪ 19,210עד  ₪ 216,300עד  50% - 69%

 ₪ 265,340עד  ₪ 23,300עד  ₪ 242,040עד  70% - 99%

 ₪ 348,810עד  ₪ 33,610עד  ₪ 315,200עד  100%

 מענק לציוד משתחק

 תשלום רמה

1 877 

2 1,755 

 מענק ראשוני לציוד משתחק לנכים

 תשלום רמה

1 2,108 

2 4,216 

הטבות נלוות לדיור נכה   -הוצאות אחזקת בית

 (מיוחדת+ )100%

 תשלום רמה

1 8,360 

2 12,286 

3 4,183 

4 9,774 

 מענק נעליים שנתי

 תשלום רמה

1 762 

2 1,020 

3 1,525 

 184 עלות מרבית

ציוד רפואי שנתי לנכים בדרגת נכות  
100%+ 

 תשלום רמה

1 3,344 

2 3,266 

  -חד פעמימענק ראשוני לציוד רפואי 
 +100%לנכים בדרגת נכות  -גילום

 תשלום רמה

1 35,227 

2 31,494 

 מענק ביגוד שנתי

 תשלום רמה

1 1,528 

2 3,055 

3 4,570 

4 2,556 

5 4,626 

לנכה עיוור בדרגת  ) 8

 +(100%נכות מיוחדת 

1,115 

 2011מענק השתתפות בשיחות טלפון לשנת 

 החזר שנתי רמה נכותאחוזי 

79% - 10% )*( 1 341 

100% - 80% 2 450 

 731 3 ידיים 2פגוע , המיפלג - 100%

נכות בסעיף פגימה אחד ולא סך של   100%)רגלים  2קטוע 
 (מספר פגיעות מצטבר

 1,043 4 ( פרט לעיוורים+ ) 100%

תשלום  ( עיוורים+ ) 100%

 חודשי

מידי  412 5

 חודש

 ר"חפבגובה  מ"תג

 +נשוי  נשוי רווק אחוזי נכות

39% - 10% 4,811.23 5,341.74 6,846.39 

100% - 40% 6,219.84 6,681.75 8,062.92 

 רכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

 ח"סכום בש אחוזי נכות

 שקלים לרכב ראשון ולחידוש 4,600עד  20% – 24%

 שקלים לרכב ראשון ולחידוש 6,200עד  25% – 34%

 שקלים לרכב ראשון ולחידוש 9,200עד  35% – 49%

31 30

זכויות והטבות נכי פעולות איבה -



 (ומעלה 35% –מ )גמול פרישה מוקדמת 
   יקבל סך   פרש בגיל

59 – 50  3229.19 
60  2583.20 
61  2260.30 
62  1937.40 
63  1291.60 
64  645.80 

 משקולות -עזרת הזולת 
   סכום   'מס מש   אחוזי נכות

49% - 40%   04  313.52  
59% - 50%   06  470.28  
69% - 60%   08  627.04  
79% - 70%   10  783.80  
100% - 80%   12  940.56  

 450.00שעת ליווי בחישוב חודשי 

 ₪ 78.38= משקולת. 1

   כלכלי ראשון/ הלוואות לשיקום עצמאי 

  תשלום   אחוזי נכות

24% – 20%  16,350  
34% – 25%   26,260  
49% – 35%  51,290  
69% – 50%  103,190 
99% – 70%  124,850 
100% +– 100%  155,710   

 (מיוחדת+ )100%הטבות נלוות לדיור 

 5,820 מעלון/ ביטוח שנתי למעלית
 5,820 שער חשמלי

 1,800 דוד שמש
 1,600 קולטים

 108,910 הלוואה לשיפוצים

 מענק מעלית לנכים
 54תשלום 

  -מענק לתחילת שנת הלימודים

לנכים המתקיימים מתגמולי  

 קיום
 281תשלום 

 מדינה רכב –ניידות 
 סכום רמה

1 4749.0 

2 5829.0 
עיוור המחזיק ברכב   3

 מדינה
2,353 

 י נסיעהדמ –ניידות 

 סכום רמה
1 257.0 
2 358.0 
3 286.0 

הכשרה  / קיום השכלה גבוהה . ד

 מקצועית
 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2675.44 3914.84 
39% - 19% 3914.84 5574.99 
100% - 40% 5574.99 7802.24 

 2011תעריפי מענק נישואין נכון לשנת 

 ח"שיעור המענק בש אחוזי נכות
19% - 10% 1,979 
49% - 20% 8,891 
69% - 50% 17,781 
99% - 70% 22,230 

100% 26,677 
תעריפי מענק נישואין ומענק לסידור ראשוני  

 2011נכון לשנת 
 33,027( קוואדרופלגיםלמעט + ) 100%

 37,535( קוואדרופלגים+ ) 100%

 (ר"תט)תגמול טיפול רפואי 
 +נשוי  נשוי/ רווק  תקנה

 7,225.99 5,574.99 1א  14

 4,071.75 כפוף 15
  4א  14

 השלמה
 תגמול נצרך 3,612.99 2,789.78

 עם ילדים ללא ילדים
 9155.97 8245.86 59%עד 

 10011.11 9101.00 100% –עד 
100% + 10640.26 11,241.37 

ומעלה על כל תוספת באחוז הנכות  60%-מ

הנתונים מעודכנים לחודש , תינתן תוספת

 אישייםהחזר מס קניה לפריטים  2010אוגוסט 
 ומשפחות חד הוריות 10% - 19%נכים 

נכים באוכלוסיה זו אשר נישאו לראשונה לאחר  
זכאים להחזר  , הוריות-חדוכן משפחות  1/4/87

באופן חד פעמי  , פריטים בלבד 4מס קניה עבור 
 :כמפורט להלן

 חשמלימקרר 
1,584 

 כביסהמכונת 
874 

 אפיהתנור 
1,078 

 צבעוניתטלוויזיה 
1,011 

 חוסר פרנסה
 +נשוי נשוי/ רווק  אחוזי נכות

18% - 10% 2675.44 3914.84 
39% - 19% 3914.84 5574.99 
100% - 40% 5574.99 7225.99 

ביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק  
 בסיסירכב 

 (משאית ,מסחרית, מונית)
 ח"סכום בש אחוזי נכות

 5,360עד  10% - 19%
 7,230עד  20% - 24%
 13,180עד  25% – 34%

 (16,910בלבד עד למוניות )
 16,330עד  35% - 49%

 (16,910בלבד עד למוניות )
 22,740עד  50% - 69%
 29,160עד  70% - 100%

 תגמולים

10% 427.57 60% 2,565.43 
15% 641.35 70% 2,993.00 
19% 812.38 80% 3,420.57 
20% 855.14 90% 3,848.14 
30% 1,282.71 100% 4,275.72 
40% 1,710.28 100%+ 5,986.01 
50% 2,137.86 

 ₪  42.75= נכות 1%

 רכב רפואי –ניידות 
 סכום רמה סכום רמה

 2266.60 30+ד 1144.50 5+ב
 2440.96 40+ד 1253.50 15+ב
  25+ד 1503.88 5+ג

 (עיוורים)
2644.82 

 מענקי דיור לנכים
 (עם מעלית' עד קומה ב)רוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה ה –מחוסר דיור . א

 29,940עד   פגוע גפיים תחתונות 35% - 49%נכות של 
 89,910עד   פגוע גפיים תחתונות 50% - 89%נכות של 
 59,970עד   בכל סוגי הפגימות 50% - 89%נכות של 
 110,240עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

כה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה נ –החלפת דיור . ב
 (עם מעלית' עד קומה ב)לקומה נמוכה 

 59,970עד   פגוע גפיים תחתונות ומעלה 35% -נכות מ 
 59,970עד   פגוע לב או ריאות ומעלה 60% -נכות מ 

 59,970עד   בכל סוגי הפגימות 90% - 100%נכות של 

 מענק תשלום מס הכנסה
 תשלום רמה אחוזי נכות

24% - 19% 1 236 
49% - 25% 2 1,194 
89% - 50% 3 2,261 

חד  ( אישה)מענק לידה לנכה 
 (נכות ומעלה 50%)הורית 

 5,833תשלום 

תשלומים   -שירותים סוציאליים
 לשירותים סוציאליים לנכים

 תשלום רמה

1 19,617 

2 65,287 

  -השתתפות בצהרונים וקייטנות
מדרגת נכות  ) PTSDלילדי נכים 

 (ומעלה 30%

 צהרון קייטנה

1,423 338 

השתתפות בהוצאות נסיעה  
 לעבודה וללימודים לעיוורים

 1,750תשלום 

סיוע ברכישת דירה לנכים  
 (נכות מיוחדת+ )100%

 תשלום רמה

1 1,668,400 

2 1,401,500 

 אימון שעות הקראה לעיוורים

 21תשלום 

 מענקים מיוחדים לנכים

 תשלום רמה

1 750 

2 1,208 

3 1,811 

מענק שנתי לציוד ביתי  או 
מוצאי חשמל  4השתתפות ברכישת 
 לנכים

 תשלום רמה
1 685 

2 988 

3 685 

4 988 

 סיוע לכיסוי חובות

 תשלום רמה

49%-10% 36,170 

100%50% 54,870 

 השתתפות בהוצאות טלפון לנכים
 88 התקנת טלפון

 10 העתקת טלפון

 מענק להתאמת דירה למגבלותיו של נכה מטעמים רפואיים
שינויים להתאמת דירתו של נכה או דירת  

 הוריו שהוא מתגורר בה עמם
49%-20% 17,471 

  35%ומעלה או נכה  50%
 פגוע גפיים תחתונות

27,380 

שינויים להתאמת דירת הוריו של נכה  
 משותק לביקורים בבית הוריו

100%+ 27,380 

שינויים להתאמת דירה בתנאי שכירות  
או החזרת דירה  /עבור נכה משותק ו

 מושכרת לקדמותה

 27,380 מיוחדת+ 100%

  35%ומעלה או נכה  50% התקנת מעלון
 פגוע גפיים תחתונות

105,030 

נכים המקבלים תגמולי ל –מענק חג 
 קיום

 תשלום רמה

1 299 

2 600 

במעון או צהרון לילדי  השתתפות 
 ראש/נכה פגוע נפש

 עצמית השתתפות תשלום

2,916 350 
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תשחץ
בין הפותרים נכונה, יוגרלו שלושה ספרי קריאה. ניתן לשלוח את הפתרון לפקס: 03-6884724

תשחץ זה נתרם לביטאון באדיבות "תשבצי לידור".

פתרוון התשחץ הקודם:

להבין את  כדי  להכין  כדאי  לקנות,  אי אפשר  כזה  הרי שחומוס  בסופר,  חומוס  לקנות  למרות שהתרגלנו 
ההבדל.

חומוס הוא לכאורה מאכל נדוש שכולנו מכירים ואוהבים. למעשה יש לו מאות וריאציות. אני אוהב חומוס 
פשוט בתוספת עריסה  חריפה ושמן זית סורי איכותי מפוזר בנדיבות, לצידו פיתה חמה ישר מהתנור וצלחת 

עם בצל מחולק לארבע עגבנייה וזיתים. וזהו. כמה פשוט ככה טוב.
לאחר ניסויים רבים ובדיקת מתכונים שונים הנה המתכון לחומוס מעולה שאפילו חומוסאים ותיקים גומרים 

עליו  את ההלל.
 להלן המתכון להכנת כקילו וחצי חומוס :

פינת המתכון החם
חומוס ממטבחו של יוסי מנדלביץ'

חומרי גלם –הקפדה על החומרים והשריה נכונה עושים את העבודה

חצי קילו חומוס קטן ) הדס או בולגרי(
225 גרם טחינה גולמית ) יונה כחולה או הר ברכה(

20 גרם סודה לשתייה
20 גרם מלח.

1 כפית מלח לימון.)עדיף על לימון רגיל כי אתו החמיצות מודגשת והחומוס מתקלקל מהר מאד(
הכנה:

ערב לפני ההכנה: 
מניחים את החומוס במסננת ושוטפים היטב.  .1

מעבירים לקערה עם מים וסודה לשתייה ומשרים למשך הלילה  .2
             המים צריכים להיות כ - 10 ס"מ מעל החומוס. )במהלך ההשריה החומוס סופח הרבה מים ומתנפח(.

בבוקר ההכנה:
מעבירים את החומוס למסננת ושוטפים היטב   .3

מניחים את החומוס בסיר גבוה ומכסים במים עד לגובה של כ- 10 ס"מ מעל החומוס ומביאים לרתיחה  .4
לאחר הרתיחה מסירים את הקצף שנוצר ומעבירים את הסיר לאש קטנה בלהבה הבינונית  .5

מכסים את הסיר וממשיכים להרתיח ברתיחה מתונה למשך שעתיים )יש להקפיד שהחומוס לא יגלוש(  .6
             החומוס מוכן כשגרגר החומוס נמעך בקלות בין שתי אצבעות.

מסירים מהאש ומסננים מעל לקערה גבוהה ושומרים את מי הבישול.  .7
מעבירים את החומוס לקערה ריקה ומצננים מעט  .8

מועכים את החומוס במעבד מזון איכותי בעל להב מפלדה )אפשר גם בעזרת מוט עץ מיוחד, מועך      .9
             ירקות מבושלים מיוחד או מועך פירה(, במהירות נמוכה ומוסיפים את החומוס בכפות גדולות   

             של 50 גרם. 
לאחר הוספת כל החומוס מעלים את מהירות המעבד ומוסיפים מעט נוזלים על מנת לקבל מחית   .10

             חלקה. 
מוסיפים טחינה, מתבלים וטועמים  .11

ממשיכים לערבל תוך הוספת נוזלי בישול עד להגעה לסמיכות לפי הטעם כדאי להשאיר את החומוס   .12
             מעט יותר דליל מאחר והוא מתמצק בקירור.
טועמים שוב ומתקנים תיבול במידת הצורך.  .13

שומרים במקרר עד שבוע  .14

זהירות לא להתמכר.  בתאבון!
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שיקום מקצועי 
בביטוח הלאומי

השיקום המקצועי בביטוח הלאומי הוא תהליך טיפולי 
להיקלט  ואלמנים/ות  נכים  ולהכשיר  לכוון  שנועד 
בעבודה המתאימה להם, ולהשתלב במעגל העבודה.

מי זכאי לשיקום מקצועי?
נפגע בעבודה, שנקבעו לו לפחות 10% נכות, או  

שפגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.  
נכות   20% לו  שנקבעו  איבה,  בפעולות  נפגע   
פעולות  נספה  של  ויתומים  אלמנה  וכן  לפחות,   

איבה.  
נכה, לא מפגיעת עבודה או איבה, שנקבעו לו  
קצבת  מקבל  אינו  אם  גם  לפחות,  נכות   20%  

נכות מהביטוח הלאומי.  
ביטוח חוק  פי  על  שהוכרו  ואלמנות,  אלמנים   

שאירים או נפגעי עבודה.  

אתם עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי, אם עקב 
הנכות אינכם מסוגלים לעסוק בעבודתכם הקודמת או 
בעבודה מתאימה אחרת, או אם אתם מחוסרי עבודה 

וזקוקים להסבה מקצועית.

מהם שירותי השיקום המקצועי?
המתמחים  סוציאליים  עובדים  של  וליווי  טיפול   

בשיקום.
שירותי אבחון והכוונה מקצועית ותעסוקתית.  

לימודים - כולל מימון שכר לימוד, מכשירי לימוד,   
דמי קיום והוצאות נסיעה.

שירותי תמיכה להנגשת סביבת הלימודים.  
ליווי המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.  

אתם מוזמנים לפנות למחלקת השיקום לבירור זכאותכם

לשיקום מקצועי, טל' 02-6463488. 

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

www.btl.gov.i l


